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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα κράτη µέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχουν λάβει, από τα µέσα της
δεκαετίας του 1980, σηµαντικά κοινά µέτρα για την καταπολέµηση της
τοξικοµανίας και της διακίνησης ναρκωτικών και την προώθηση της διεθνούς
συνεργασίας. Αυτά τα διεπιστηµονικά µέτρα εντάσσονται σε διάφορα ευρωπαϊκά
σχέδια καταπολέµησης των ναρκωτικών και σε Σχέδια ∆ράσης που έχουν
εγκριθεί από τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια από το 1990 και µετά1.

Το τρέχον Σχέδιο ∆ράσης της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (1995-
1999)2 επισηµαίνει την ανάγκη µιας συνολικής, διεπιστηµονικής και
ολοκληρωµένης αντιµετώπισης που βασίζεται στα ακόλουθα τέσσερα βασικά
στοιχεία: (i) µείωση της ζήτησης, (ii) µείωση της προσφοράς και καταπολέµηση
της παράνοµης διακίνησης, (iii) διεθνής συνεργασία και (iv) συντονισµός σε
εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της ΕΕ. Όταν η Επιτροπή πρότεινε το τρέχον
Σχέδιο ∆ράσης, τόνισε ότι η αποτελεσµατική δράση για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών απαιτούσε µια συνολική και ολοκληρωµένη προσέγγιση. Αυτό δεν
σήµαινε ότι οι πάντες έπρεπε να δίνουν ταυτόχρονα τη µάχη σε όλα τα µέτωπα
και σε όλα τα επίπεδα. Σήµαινε ότι έπρεπε να διασφαλίζεται ο συντονισµός και η
αλληλεπίδραση µεταξύ αρµοδίων φορέων και τρόπων αντιµετώπισης, ώστε να
εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα.

Το Σχέδιο ∆ράσης 1995-1999 συµπληρώθηκε µε την έκθεση που συνέταξε η
οµάδα εµπειρογνωµόνων για τα ναρκωτικά, η οποία εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης (∆εκέµβριος 1995)3.

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ εισήγαγε τον στόχο της παροχής στους πολίτες
υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε έναν «χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης», στοιχεία που αποτελούν τρεις στενά συνδεδεµένες έννοιες. Η
καταπολέµηση των ναρκωτικών αποτελεί αναπόσπαστο στόχο αυτού του χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια που δίνει η Επιτροπή στα
συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων του Κάρντιφ και της Βιέννης, τα
οποία ζητούσαν από το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να καταρτίσουν ένα συνολικό σχέδιο για την µετά το 1999 στρατηγική στον τοµέα
των ναρκωτικών, που βασίζεται στα κύρια στοιχεία τα οποία ενέκρινε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ4. Αυτά τα βασικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν
το αποτελεσµατικό πλαίσιο δράσης στο επίπεδο της ΕΕ. Η παρούσα ανακοίνωση
αναφέρεται επίσης στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης,
το οποίο κάλεσε τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα
λήψης µέτρων για να ενταθεί η καταπολέµηση του ντοπαρίσµατος στον
αθλητισµό.

1 Το πρώτο ευρωπαϊκό Σχέδιο καταπολέµησης των ναρκωτικών εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Ρώµης (1990) και στη συνέχεια, τον ∆εκέµβριο 1992, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του Εδιµβούργου ενέκρινε µια αναθεωρηµένη και επικαιροποιηµένη διατύπωσή του.
2 COM (94) 234 τελικό
3 Έγγραφο 12247/95 Cordrogue 69 της 30.11.95
4 Έγγραφο 7930/98 αναθεώρηση 2, Cordrogue 26 της 2.06.98
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Η παρούσα ανακοίνωση ανταποκρίνεται επίσης στη δέσµευση που ανέλαβε η
ίδια η Επιτροπή, όταν ενέκρινε το τρέχον Σχέδιο ∆ράσης (1995-1999), να
υποβάλει τελική έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης.

Το Σχέδιο ∆ράσης της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών κατά την
περίοδο 2000-2004 παρουσιάζεται στο κεφάλαιο IV. Το πρόγραµµα καλύπτει
τους ακόλουθους τοµείς:

1. Πληροφόρηση
2. ∆ράση για τη µείωση της ζήτησης
3. ∆ράση για τη µείωση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και

ψυχοτρόπων ουσιών
4. ∆ράση σε διεθνές επίπεδο
5. Συντονισµός

Η ανακοίνωση περιλαµβάνει τα εξής παραρτήµατα:

- Για την αξιολόγηση των υφισταµένων µέσων και προγραµµάτων της ΕΚ και

της ΕΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)⋅
- Οι τρέχουσες τάσεις µείωσης της ζήτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)⋅
- Οι τρέχουσες τάσεις στους τοµείς της νοµοθεσίας και των εφαρµοζόµενων

πρακτικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)⋅
- Η κοινοτική χρηµατοδότηση 1998 στον τοµέα των ναρκωτικών (Πίνακας)

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV)⋅
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ΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποτελεσµατικές και ασφαλείς
πολιτικές και στρατηγικές απαιτούν την ύπαρξη αντικειµενικής, αξιόπιστης και
συγκρίσιµης πληροφόρησης για την κατάσταση στον τοµέα των ναρκωτικών.
Αυτό, αντίστοιχα, προϋποθέτει κοινούς ορισµούς και έννοιες. Για τους σκοπούς
της ανακοίνωσης αυτής ο όρος παράνοµα ναρκωτικά αναφέρεται στις ουσίες που
περιλαµβάνονται στις τρεις συµβάσεις του ΟΗΕ, των ετών 1961, 1971 και 1988.
Όσον αφορά τα συνθετικά ναρκωτικά ο όρος αυτός καλύπτει και τα νέα συνθετικά
ναρκωτικά που διακινούνται στην αγορά και τα οποία δεν έχουν ακόµη
καταχωρηθεί στις εν λόγω συµβάσεις.

∆ιαθέτουµε σήµερα µεγαλύτερη γνώση για την έκταση και το µέγεθος του
φαινοµένου των ναρκωτικών, χάρη στο πολύτιµο έργο που έχει επιτελέσει το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ) και
η Μονάδα Ναρκωτικών της Europol (ΜΝΕ). Η δηµιουργία αυτών των δύο φορέων
έδωσε νέα διάσταση στη συνεργασία ανάµεσα στα κράτη µέλη για την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση στον τοµέα των ναρκωτικών στην ΕΕ.

Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στην ετήσια έκθεση 1998 του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας και τα στοιχεία
της ΜΝΕ, τα βασικά χαρακτηριστικά της κατάστασης στον τοµέα των ναρκωτικών
στην ΕΕ είναι τα ακόλουθα:

Α. Οι τάσεις της χρήσης παράνοµων ναρκωτικών

• Η ινδική κάνναβη είναι το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο παράνοµο ναρκωτικό
στην ΕΕ, εφόσον έχουν κάνει χρήση αυτής της ουσίας ποσοστό από 1% έως
8% του συνολικού πληθυσµού και έως το 20% των νεαρών ενηλίκων. Η
συνολική χρήση της παρουσιάζει σταθερότητα.

• Η αµφεταµίνη είναι το δεύτερο ευρέως χρησιµοποιούµενο παράνοµο
ναρκωτικό στις περισσότερες χώρες (έχει δοκιµάσει το 2%-4% των ενηλίκων
και µέχρι το 10% των νεαρών ενηλίκων). Η χρήση της συνεχίζει να αυξάνεται
και είναι πιθανό να ξεπεράσει στο µέλλον τη χρήση του «έκσταση».

• Η χρήση του «έκσταση» δεν αυξάνεται πλέον στα κράτη µέλη στα οποία
εµφανιζόταν µε µεγαλύτερη συχνότητα στο παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να
αυξάνεται στα άλλα κράτη µέλη.

• Η χρήση της κοκαΐνης παρουσιάζει µικρή αλλά σταθερή αύξηση, αν και τα
ποσοστά εξακολουθούν να είναι χαµηλά.

• Το κρακ αποτελεί φαινόµενο περιορισµένης έκτασης.
• Η χρήση ηρωίνης εµφανίζεται σχετικά σταθερή, αν και ορισµένα στοιχεία

αποδεικνύουν ότι υπάρχει µια νέα γενιά νεαρών χρηστών ηρωίνης.
• Άλλες ουσίες: οι διαλυτικές ουσίες είναι συχνά οι δεύτερες σε συχνότητα

χρησιµοποιούµενες ουσίες από τους εφήβους. Καταγράφεται αύξηση της
κατάχρησης από ενηλίκους φαρµάκων όπως οι βενζοδιαζεπίνες, συχνά σε
συνδυασµό µε αλκοόλ.

• Ναρκωτικά και υγεία: η σοβαρότερη φθορά της υγείας που οφείλεται στη
χρήση παράνοµων ναρκωτικών παρατηρείται στα άτοµα τα οποία κάνουν
ενδοφλέβιες ενέσεις. Ενώ τα ποσοστά του AIDS έχουν µειωθεί, τα
καταγεγραµµένα κρούσµατα ηπατίτιδας µπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις
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στη δηµόσια υγεία. Ο αριθµός θανάτων λόγω της χρήσης ναρκωτικών είναι σε
γενικές γραµµές σταθερός ή µειώνεται, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις σε
ορισµένα κράτη µέλη.

Β. Οι τάσεις της παραγωγής και διακίνησης παράνοµων ναρκωτικών

• Η µεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης που κατάσχεται στην ΕΕ προέρχεται από τη
Νοτιοδυτική Ασία. Η Κεντρική Ασία χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για
τη διαµετακόµιση ηρωίνης που προέρχεται από τη Νοτιοδυτική Ασία στη
Ρωσία ή στην ΕΕ µέσω Βαλκανίων. Έχουν δηµιουργηθεί αποθήκες ηρωίνης
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για την προώθηση των ναρκωτικών
στην ΕΕ σε µικρότερες ποσότητες. Το λαθρεµπόριο ναρκωτικών ελέγχεται
κατά κύριο λόγο από εγκληµατικές οργανώσεις. Οι τουρκικές εγκληµατικές
οµάδες και, όλο και περισσότερο, αλβανικές και γιουγκοσλαβικές εγκληµατικές
οµάδες, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο εµπόριο της ηρωίνης. Η ηρωίνη
της Κολοµβίας προορίζεται εν µέρει για τις αγορές της ΕΕ.

• Η λαθρεµπορία κοκαΐνης προς την ΕΕ πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο δια
θαλάσσης. Η Κολοµβία είναι ο κύριος παραγωγός κοκαΐνης που προορίζεται
για τα κράτη µέλη. Η Καραϊβική είναι µία από τις βασικές περιοχές
διαµετακόµισης για τη διακίνηση κοκαΐνης προς την Ευρώπη. Αυξάνονται οι
ποσότητες των αποστολών ηρωίνης που διοχετεύονται προς την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, από όπου στη συνέχεια τα ναρκωτικά µεταφέρονται δια
ξηράς στην ΕΕ.

• Η ΕΕ είναι σηµαντική περιοχή παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών. Η
παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
πλήττει κατά κύριο λόγο τα βόρεια κράτη µέλη. ∆ηµιουργεί σοβαρή απειλή για
τα κράτη µέλη, η οποία οφείλεται στην έλλειψη ελέγχου των πρόδροµων
ουσιών στην περιοχή και στη µεγάλη διαθεσιµότητα επαγγελµατιών χηµικών.

• Κάθε έτος πραγµατοποιούνται στα κράτη µέλη κατασχέσεις µεγάλων
ποσοτήτων ινδικής κάνναβης που φθάνουν τους 600 τόννους. Το Μαρόκο
είναι ο σηµαντικότερος προµηθευτής ρητίνης κάνναβης (χασίς) στα κράτη
µέλη. Το Πακιστάν είναι µια άλλη προµηθεύτρια χώρα. Η Κολοµβία, η Νότια
Αφρική, η Νιγηρία και η Ταϊλάνδη είναι προµηθευτές κάνναβης σε χόρτο
(µαριχουάνα). Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι περιοχή
διαµετακόµισης κάνναβης που προορίζεται για τα κράτη µέλη. Η καλλιέργεια
κάνναβης, για ατοµική χρήση ή για διανοµή, πραγµατοποιείται σήµερα σχεδόν
σε όλα τα κράτη µέλη, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ενδοκοινοτικής
λαθρεµπορίας µεγάλης κλίµακας.

• Επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση της παράνοµης καλλιέργειας κοκαΐνης και
υπνοφόρου παπαρούνας, υλοποιώντας τη δέσµευση των αρχηγών κρατών
όλου του κόσµου στην Ειδική Σύνοδο για τα Ναρκωτικά της Γενικής
Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ιούνιος 1998, Νέα Υόρκη).
Οι επιτυχίες αυτές στις κύριες χώρες παραγωγής είναι αποτέλεσµα της
κινητοποίησης της διεθνούς κοινότητας να στηρίξει τις προσπάθειες των
χωρών παραγωγής να εξαλείψουν την παράνοµη καλλιέργεια, µέσω της
αειφόρου ανάπτυξης, η οποία συνδέεται κυρίως µε τη λήψη εναλλακτικών
αναπτυξιακών µέτρων και µε τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς
εµπορικές αγορές.
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ΙΙΙ. ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (2000-2004)

Α. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: µια σφαιρική,
διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη στρατηγική για την
καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών

Παραµονές του έτους 2000, το πρόβληµα των ναρκωτικών εξακολουθεί να θέτει
απειλές και νέες προκλήσεις, όπως η αυξανόµενη χρήση των συνθετικών
ναρκωτικών από τους νέους και το ανησυχητικό φαινόµενο της αύξησης του
αριθµού των νέων, ορισµένες φορές της προεφηβικής ηλικίας, που συµµετέχουν
σε εγκληµατικές οµάδες πώλησης παράνοµων ναρκωτικών. Επίσης, οι αθλητικές
δραστηριότητες αποτελούν πλέον δραστηριότητες που µπορούν να οδηγήσουν
σε νέους τρόπους εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Στα κράτη µέλη της ΕΕ
αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο οι κοινωνικές πτυχές και τα προβλήµατα
υγείας που συνδέονται µε τη χρήση ναρκωτικών, η οποία αποτελεί απειλή και για
τους ίδιους τους χρήστες αλλά και για τις οικογένειές τους. Η σχέση ανάµεσα
στην κατάχρηση ναρκωτικών και στη δυσχερή κοινωνική θέση των χρηστών,
όπως τα φαινόµενα της φτώχειας, της στέρησης, της ανεργίας, των αστέγων, του
κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και η σχέση ανάµεσα στην κατάχρηση
ναρκωτικών, την παραβατικότητα και το έγκληµα καθιστούν αναγκαία µια
ισορροπηµένη προσέγγιση για παράλληλη µείωση της ζήτησης και της
προσφοράς ναρκωτικών.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πρώτου Ευρωβαρόµετρου για τη δηµόσια
ασφάλεια5, το φαινόµενο των παράνοµων ναρκωτικών επηρεάζει σηµαντικά την
καθηµερινή ζωή των πολιτών. Πράγµατι, οι πολίτες είναι συχνά θεατές φανερών
σκηνών, όταν βλέπουν διάφορες απροκάλυπτες αγοραπωλησίες ναρκωτικών, ή
βρίσκουν σύριγγες στα πάρκα, αλλά και γίνονται θύµατα άγριων εγκληµάτων: όλα
αυτά αποτελούν σηµαντική πηγή αισθηµάτων ανασφάλειας στις ευρωπαϊκές
πόλεις. Κατά µέσον όρο, το 14% των πολιτών της ΕΕ έχουν αντιµετωπίσει
καταστάσεις που συνδέονται µε το πρόβληµα των ναρκωτικών στην περιοχή τους
κατά τους τελευταίους 12 µήνες.

Από την αρχή της δεκαετίας του `90, τα ζητήµατα των ναρκωτικών αποτελούν
θέµα προτεραιότητας στην ηµερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός
που καταδεικνύει ότι όλοι αναγνωρίζουν πως το πρόβληµα των παράνοµων
ναρκωτικών αποτελεί κίνδυνο, για την καταπολέµηση του οποίου απαιτείται µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση του φαινοµένου και εντατική συνεργασία σε όλα τα
επίπεδα.

Είναι κοινά παραδεκτό ότι για την καταπολέµηση των ναρκωτικών σε διεθνή
κλίµακα απαιτείται εντατικότερη συνεργασία. Τα προβλήµατα είναι κοινά και οι
λύσεις πρέπει να είναι επίσης κοινές. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά τα
τελευταία λίγα έτη είναι σηµαντική, από την άποψη ότι έχει επιτευχθεί συµφωνία
σε ορισµένες θεµελιώδεις αρχές όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών. Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του `90 στη
συνεργασία αυτή κυριαρχούσε µια διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στις χώρες

5 Πραγµατοποιήθηκε από την Επιτροπή για ένα κοινό σεµινάριο ΕΕ/ΕΚ/Προεδρίας για την
πρόληψη της εγκληµατικότητας στα αστικά κέντρα σε σχέση µε την τοξικοµανία (Βρυξέλλες, 21-22
Νοεµβρίου 1996).
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παραγωγής και στις χώρες κατανάλωσης και δινόταν µεγάλη έµφαση στην
επιβολή του νόµου, το κύριο βάρος έχει πλέον µετατοπιστεί προς την επίτευξη
µιας ευρείας συναίνεσης ανάµεσα στις αναπτυσσόµενες και στις αναπτυγµένες
χώρες, ανάµεσα στις αποκαλούµενες χώρες «παραγωγής» και στις χώρες
«κατανάλωσης». Το ζήτηµα της καταπολέµησης των ναρκωτικών εντάσσεται
σήµερα στις συνολικές προσπάθειες για τη στήριξη της κοινωνικής και
οικονοµικής ανάπτυξης σε ευρύτερη βάση. Οι έννοιες της «κοινής ευθύνης» και
της «εταιρικής σχέσης» αποτελούν πλέον τη βάση της συνεργασίας σε αυτόν τον
τοµέα. Το πρόβληµα των ναρκωτικών εξετάζεται σήµερα από µια την ευρύτερη
οπτική γωνία των ζητηµάτων κοινωνικής ευηµερίας που σχετίζονται µε την
κοινωνική και οικονοµική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης, τόσο στις χώρες
παραγωγής όσο και στις χώρες κατανάλωσης.

Β. Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προσέγγισης της ΕΕ
για την καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών. Τα απαραίτητα
µεθοδολογικά µέσα για την αξιολόγηση των πολιτικών και στρατηγικών
καταπολέµησης των ναρκωτικών δεν επαρκούν σήµερα και χρειάζεται να
αναπτυχθούν. Οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ κατά την
περίοδο 1995-1999, στον τοµέα της αξιολόγησης, ήταν ανεπαρκείς και χρειάζεται
να ενισχυθούν. Πρέπει να γίνει εκτεταµένη χρήση, σε επίπεδο ΕΕ, εξωτερικών
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Η Επιτροπή
θα πραγµατοποιήσει µεσοπρόθεσµη αναθεώρηση του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ
και θα την υποβάλει στο Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Η τακτική εκτίµηση του
µεγέθους και της φύσης του προβλήµατος της χρήσης ναρκωτικών από το
ΕΚΠΝΤ και τα δεδοµένα που καταρτίζει η ΜΝΕ για την παράνοµη διακίνηση
αποτελούν πολύτιµες πηγές για τον εντοπισµό των εµφανιζόµενων τάσεων και τη
βελτίωση της γνώσης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε το φαινόµενο των ναρκωτικών.

Η επίτευξη της αξιολόγησης δεν στερείται δυσκολιών. Η αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας της καταπολέµησης των παράνοµων ναρκωτικών, της
παραγωγής και της διακίνησής τους θέτει το δύσκολο θέµα του προσδιορισµού
των κατάλληλων δεικτών αποδοτικότητας. Επίσης, ορισµένα από τα
προγράµµατα και τις δράσεις της ΕΚ και της ΕΕ έχουν τεθεί πρόσφατα σε
εφαρµογή και δεν έχουν ακόµη αξιολογηθεί.

Μέχρι σήµερα, η αξιολόγηση δεν έχει αντιµετωπισθεί ως ζήτηµα προτεραιότητας.
Όµως η τάση αυτή µεταβάλλεται. Ο ι προσπάθειες πρέπει συνεπώς να
εστιασθούν σε αυτό τον τοµέα καθώς περισσότερα κοινοτικά προγράµµατα θα
αξιολογηθούν από την ΕΚ µέσω ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων. Για τα
προγράµµατα της ΕΕ θα προταθεί κοινή αξιολόγηση. Η αξιολόγηση έχει
αποτελέσει το αντικείµενο λίγων µελετών σκοπιµότητας και µελετών µικρής
κλίµακας στην Ευρώπη, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κυρίως από το ΕΚΠΝΤ
και από την Οµάδα Ποµπιντού του Συµβουλίου της Ευρώπης. Εντούτοις, το
ΕΚΠΝΤ εστιάζει το επιστηµονικό του έργο στην αξιολόγηση και έχει εκδώσει και
θα συνεχίσει να εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των µέτρων
που αποσκοπούν στη µείωση της ζήτησης και των µεθόδων εκτίµησης των
ακολουθούµενων πολιτικών.

Έχει εξαιρετικά µεγάλη σηµασία να εστιαστούν οι προσπάθειες στην τακτική
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των πρωτοβουλιών, των προγραµµάτων και
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των πολιτικών που θα αρχίσουν ή θα συνεχίσουν να εφαρµόζονται κατά την
περίοδο 2000-2004. Υπό αυτές τις συνθήκες και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων,
θα πραγµατοποιείται αξιολόγηση επιπτώσεων. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να
προσαρµοστούν τα υφιστάµενα µέσα και εργαλεία αξιολόγησης,
περιλαµβανοµένων αυτών που καταρτίζει το ΕΚΠΝΤ, µε στόχο να διευκολυνθεί η
αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης των στόχων της παρούσας ανακοίνωσης.

Πρέπει στο µέλλον να δοθεί σαφώς µεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή τη
δραστηριότητα. Εξωτερικοί εµπειρογνώµονες πρέπει να συµµετάσχουν στην
κατάρτιση δεικτών αξιολόγησης, αλλά και στην ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης.
Έχουν ληφθεί µέτρα προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο της τρέχουσας
εξωτερικής αξιολόγησης του κοινοτικού Προγράµµατος ∆ράσης για την πρόληψη
της τοξικοµανίας. Ενδιάµεση έκθεση θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο κατά το πρώτο εξάµηνο του 1999. Τα βασικά στοιχεία αυτής της
αξιολόγησης περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο IΙΙ, τµήµα ΣΤ.2.1.

Γ. Νέες προκλήσεις

Είναι ανάγκη να βελτιωθεί η παρακολούθηση των προβληµάτων που σχετίζονται
µε τα ναρκωτικά, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι νέες προκλήσεις και να
καθορίζονται οι κατάλληλες στρατηγικές αντιµετώπισης.

Έχουν εντοπιστεί οι ακόλουθες νέες προκλήσεις:

• Ινδική κάνναβη, αµφεταµίνες και "έκσταση": η ΕΕ είναι σηµαντική ζώνη
παραγωγής και κατανάλωσης των τριών αυτών παράνοµων ναρκωτικών
όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ. Πρέπει να συνεχιστούν στο επίπεδο της ΕΕ
οι εντατικές προσπάθειες για την καταπολέµηση της παραγωγής και της
κατάχρησής τους. Ειδικότερα έχουν προκύψει νέες προκλήσεις µε την αύξηση
της χρήσης συνθετικών ναρκωτικών (αµφεταµινών και διεγερτικών ουσιών
του τύπου «έκσταση») από νέους.

• Εγκληµατικότητα των αστικών κέντρων: το ανησυχητικό φαινόµενο της
αύξησης του αριθµού των νέων, ορισµένες φορές της προεφηβικής ηλικίας,
που συµµετέχουν σε εγκληµατικές οµάδες παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών6, καθιστά αναγκαία τη λήψη κοινωνικών µέτρων για την πρόληψη
νέων περιπτώσεων εξάρτησης και/ή της κλιµάκωσής τους σε χειρότερες
καταστάσεις, όπως η εγκληµατικότητα. Σχέδια συνολικής αντιµετώπισης, που
συνδυάζουν ένα φάσµα διαφόρων µέτρων, έχουν περισσότερες πιθανότητες
να παράγουν µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα. Υπάρχει επίσης ανάγκη
συλλογής στατιστικών στοιχείων για εγκληµατικές ενέργειες που συνδέονται
µε τα ναρκωτικά σε επίπεδο ΕΕ.

• Άλλες προκλήσεις που αφορούν την υγεία, την κοινωνία και την ποινική
δικαιοσύνη: σε αυτές περιλαµβάνονται η πολυτοξικοµανία, η ηπατίτιδα, ο
κοινωνικός αποκλεισµός, η συλλογική συµµετοχή στην πρόληψη, η χρήση
ναρκωτικών στις φυλακές, οι εναλλακτικές προς τη φυλάκιση µορφές
αντιµετώπισης, η κοινωνική και επαγγελµατική επανένταξη.

6 Κοινό σεµινάριο ΕΕ/ΕΚ/Προεδρίας για την πρόληψη της εγκληµατικότητας των αστικών κέντρων
που συνδέεται µε την τοξικοµανία (Βρυξέλλες, 21-22.11.96)
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• Η προετοιµασία για τη διεύρυνση:

Η συµµετοχή στο ΕΚΠΝΤ και στα διάφορα προγράµµατα της ΕΚ και ΕΕ για
την καταπολέµηση των ναρκωτικών

Η προενταξιακή στρατηγική προέβλεπε τη δυνατότητα για τις υποψήφιες
χώρες να γίνουν µέλη ορισµένων οργανισµών, όπως το ΕΚΠΝΤ, ακόµα και
πριν να καταστούν πλήρη µέλη της Ένωσης. Τον Σεπτέµβριο του 1998 η
Επιτροπή δήλωσε ότι ήταν επιθυµητή η όσο το δυνατό µεγαλύτερη συµµετοχή
των 11 υποψήφιων για ένταξη χωρών και της Τουρκίας στους οργανισµούς
αυτούς, και ότι οι αποφάσεις θα λαµβάνονταν για κάθε περίπτωση χωριστά.
Την άνοιξη 1999, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει ένα σχέδιο
διαπραγµάτευσης για να συµµετάσχουν όλες οι υποψήφιες χώρες στο
ΕΚΠΝΤ, µέσω διµερών διαπραγµατεύσεων µε κάθε µία από αυτές που θα
υποβάλει επίσηµη αίτηση. Η προενταξιακή στρατηγική καλύπτει επίσης τη
συµµετοχή των υποψήφιων χωρών σε κοινοτικά προγράµµατα, όπως τα
προγράµµατα για τον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Το 1998 η Ουγγαρία
απέκτησε δικαίωµα συµµετοχής στο κοινοτικό πρόγραµµα πρόληψης της
τοξικοµανίας. Αναµένεται ότι και άλλες υποψήφιες χώρες θα συµµετάσχουν το
1999. Όσον αφορά τα προγράµµατα συνεργασίας βάσει του Τίτλου VI στους
τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, η Επιτροπή
προτίθεται να τροποποιήσει την υφιστάµενη νοµική βάση αυτών των
προγραµµάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης συµµετοχή των
υποψήφιων χωρών.

Το πρόγραµµα πολλαπλών δικαιούχων Phare για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών

Το πρόγραµµα πολλαπλών δικαιούχων για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών αποτελεί το βασικό σκέλος του προγράµµατος Phare για την
ανάπτυξη της θεσµικής ικανότητας των δέκα υποψήφιων χωρών της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να αναπτύξουν πολυκλαδικές και
συντονισµένες πολιτικές στον τοµέα των ναρκωτικών, σύµφωνα µε τη
στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών. Προβλέπεται
επίσης να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα και µη υποψήφιες χώρες, όπως η
Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας.

Το πρόγραµµα έχει ως άξονα τρεις προτεραιότητες: (1) συστήµατα
πληροφόρησης για τα ναρκωτικά, (2) µείωση της προσφοράς ναρκωτικών και
(3) µείωση της ζήτησης ναρκωτικών. Ταυτόχρονα δίνεται έµφαση στη
δηµιουργία ικανοτήτων για την κατάρτιση ολοκληρωµένων προγραµµάτων
πρόληψης, περιλαµβανοµένης της ενεργού συµµετοχής της κοινωνίας των
πολιτών. Μετά την επέκταση της ενίσχυσης του προγράµµατος Phare και
στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, δίνεται επίσης
έµφαση στον τοµέα της επιβολής της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Για να διευκολυνθεί η ενσωµάτωση του κεκτηµένου της ΕΕ στον τοµέα των
ναρκωτικών, το πρόγραµµα εστιάζεται στη στήριξη της θεσµικής ικανότητας
για να θεσπισθούν το απαιτούµενο νοµοθετικό πλαίσιο και τα πρότυπα και για
να βελτιωθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες των µηχανισµών ελέγχου της
χρήσης ναρκωτικών.
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∆. Το νέο νοµικό πλαίσιο που παρέχει η συνθήκη του Άµστερνταµ

Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επέκτεινε
το πεδίο δράσης της Κοινότητας στον τοµέα των ναρκωτικών καθώς και το πεδίο
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, η έναρξη της ισχύος της
Συνθήκης του Άµστερνταµ θα αποτελέσει νέο βήµα για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών, στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, µέσω της λήψης προληπτικών
µέτρων (άρθρο 152) για την επιβολή του νόµου, µε τη θέσπιση ενισχυµένης
συνεργασίας για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών
(Τίτλος VI) και στον τοµέα της διεθνούς συνεργασίας.

(i) Ναρκωτικά, προτεραιότητα για τη δηµόσια υγεία (Τίτλος ΧΙΙΙ, άρθρο 152 της
Συνθήκης ΕΚ)

Το άρθρο 152, πρώτη παράγραφος της Συνθήκης ΕΚ αναφέρει ότι κατά τον
καθορισµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. Αυτό
συνεπάγεται την οριζόντια ενσωµάτωση των προτεραιοτήτων της δηµόσιας
υγείας σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες, όπως τα
προγράµµατα για τη νεότητα, τα ερευνητικά προγράµµατα, στα προγράµµατα και
τις δραστηριότητες στον κοινωνικό τοµέα.

Το άρθρο 152 (1), δεύτερη παράγραφος, ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας, η
οποία συµπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δηµόσιας
υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις µορφές
της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Η δράση
αυτή καλύπτει την καταπολέµηση των µεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον
τοµέα της υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτίων τους, της µετάδοσης και
της πρόληψής τους, καθώς και την ενηµέρωση και τη διαπαιδαγώγηση στον τοµέα
της υγείας. Η Συνθήκη δεν κατονοµάζει πλέον τα ναρκωτικά ως µεγάλη πληγή,
αλλά τα ναρκωτικά παραµένουν σαφώς τοµέας προτεραιότητας της κοινοτικής
δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Πράγµατι, το άρθρο 152 (1) τρίτη
παράγραφος αναφέρει ότι η Κοινότητα συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών
για τη µείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά,
συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης και της πρόληψης. Η µείωση της βλάβης
που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά αποτελεί ένα νέο στόχο της
συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη µέλη, παράλληλα µε την παραδοσιακή
συνεργασία στον τοµέα της πρόληψης.

Το άρθρο 152 (3) ορίζει ότι η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία
µε τις τρίτες χώρες και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα δηµόσιας
υγείας. Το άρθρο 152 (4) αναφέρει ότι το Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει, βάσει του
άρθρου 251 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (διαδικασία
συναπόφασης), µέτρα ενθάρρυνσης της προστασίας και της βελτίωσης της υγείας
του ανθρώπου, εκτός οιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων των κρατών µελών.

Οι νέες διατάξεις του άρθρου 152 θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, για να
αναπτυχθεί η συνεργασία στον τοµέα της µείωσης της ζήτησης και να επιτευχθεί,
στον βαθµό του δυνατού, προσέγγιση των πρακτικών όσον αφορά τις µεθόδους
και τις διαδικασίες αξιολόγησης. Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές
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πληροφοριών για τις «άριστες πρακτικές» στον τοµέα της πρόληψης των
ναρκωτικών και σε άλλους τοµείς, όπως τα εναλλακτικά προς τις ποινικές
κυρώσεις µέτρα. Σε επίπεδο ΕΕ, οι επιτυχίες του προγράµµατος απεξάρτησης
από τα ναρκωτικά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω πρόοδο,
µέσω της εναρµόνισης των πρακτικών για τη µείωση της ζήτησης και για την
πρόληψη.

(ii) Τα ναρκωτικά, προτεραιότητα της συνεργασίας στον τοµέα των θεµάτων
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων (Τίτλος VI της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση – ΣΕΕ)

Το νέο νοµικό πλαίσιο δηµιουργεί και νέο θεσµικό πλαίσιο για τη συνεργασία
ανάµεσα στα κράτη µέλη της ΕΕ στον τοµέα της καταπολέµησης της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών. Η Συνθήκη θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών µελών
να συνεργάζονται µε πνεύµα διαλόγου και συµβιβασµού των διαφόρων
προσεγγίσεων που ακολουθούν.

Η βασική καινοτοµία της Συνθήκης του Άµστερνταµ είναι ο στόχος που ορίζεται
στο άρθρο 29 (πρώην άρθρο Κ.1) για την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία,
ο οποίος είναι να παρέχεται στους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας εντός
«ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης». Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται µέσω της πρόληψης και καταπολέµησης της εγκληµατικότητας,
«στο απαιτούµενο επίπεδο και κυρίως της … παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών». Προβλέπονται τρεις µέθοδοι για την καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών:

- στενότερη συνεργασία µεταξύ αστυνοµικών δυνάµεων, τελωνειακών και άλλων
αρµοδίων αρχών, απ` ευθείας ή και µέσω της Europol⋅
- στενότερη συνεργασία µεταξύ δικαστικών και άλλων αρµοδίων αρχών των

κρατών µελών⋅
- προσέγγιση, όπου είναι αναγκαίο, των διατάξεων των κρατών µελών που
αφορούν ποινικές υποθέσεις.

Σύµφωνα µε το άρθρο 34 (πρώην άρθρο Κ.6), η Επιτροπή µπορεί να ασκεί το
δικαίωµα πρωτοβουλίας από κοινού µε τα κράτη µέλη για όλους τους τοµείς που
υπάγονται στον Τίτλο VI. Οι αποφάσεις που λαµβάνει το Συµβούλιο θα
εξακολουθούν να υπόκεινται στον κανόνα της οµοφωνίας. Εκτός από τις κοινές
θέσεις και τις συµβάσεις, θεσπίστηκαν δύο νέα µέσα:

- η απόφαση-πλαίσιο (η οποία είναι δεσµευτική, αλλά παρέχει στις εθνικές αρχές
τη δυνατότητα επιλογής των µορφών και των µεθόδων για την επίτευξη του
αποτελέσµατος) για την προσέγγιση των νοµοθετικών και κανονιστικών

διατάξεων των κρατών µελών⋅
- η απόφαση (δεσµευτική χωρίς άµεση νοµική επίπτωση) για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό συνεπή µε τους στόχους του Τίτλου VI, αποκλειοµένης οιασδήποτε
προσέγγισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.

Επιπλέον, η Συνθήκη καθορίζει ορισµένους στόχους για την αστυνοµική και
δικαστική συνεργασία, οι οποίοι πρέπει να εξερευνηθούν, µε στόχο να ενταθεί η
µάχη κατά των ναρκωτικών.
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Εντός αυτού του πλαισίου και µε τη στήριξη τόσο της Europol, η οποία απέκτησε
σηµαντικό ρόλο µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ στο να διευκολύνει και να
υποστηρίζει την προετοιµασία και να ενθαρρύνει τον συντονισµό από τις
αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµογής του νόµου (άρθρο 30.2), όσο και του ΕΚΠΝΤ, το
Συµβούλιο οφείλει, σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, να λαµβάνει µέτρα
και να προωθεί τη συνεργασία η οποία συµβάλλει στην επιδίωξη των στόχων της
Ένωσης (άρθρο 34), αποφασίζοντας µε οµοφωνία, µετά από πρωτοβουλία ενός
κράτους µέλους ή της Επιτροπής.

Το άρθρο 31 (ε) προβλέπει τη θέσπιση µέτρων για τον καθορισµό ελάχιστων
κανόνων ως προς τα στοιχεία της αντικειµενικής υποστάσεως αξιόποινων
πράξεων και τις ποινές στους τοµείς της οργανωµένης εγκληµατικότητας, της
τροµοκρατίας και της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών. Σε δήλωση σχετική µε
το άρθρο αυτό αναφέρεται ότι οι διατάξεις αυτές δεν έχουν σαν συνέπεια την
υποχρέωση ενός κράτους µέλους να τις εγκρίνει, όταν το δικό του σύστηµα δεν
προβλέπει ελάχιστες ποινές.

Το άρθρο 35 (πρώην άρθρο Κ.7) ενισχύει το ρόλο του ∆ικαστηρίου, εφόσον το
∆ικαστήριο έχει πλέον αρµοδιότητα να αποφαίνεται µε προδικαστικές αποφάσεις
επί του κύρους και της ερµηνείας των αποφάσεων-πλαίσιο που λαµβάνονται
βάσει του Τίτλου VI. Ο έλεγχος όµως αυτός υπόκειται σε δήλωση του κράτους
µέλους ότι αποδέχεται την αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου (παράγραφος 2).
Επιπλέον, το ∆ικαστήριο δεν θα έχει πλέον αρµοδιότητα να ελέγχει το κύρος ή
την αναλογικότητα επιχειρησιακών δράσεων της αστυνοµίας ή άλλων υπηρεσιών
επιβολής του νόµου ενός κράτους µέλους. Και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ενισχύεται µε το άρθρο 39 (πρώην άρθρο Κ.11), εφόσον το
Συµβούλιο ζητεί τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν να λάβει
αποφάσεις-πλαίσιο, αποφάσεις και συµβάσεις, ενώ µέχρι τώρα απλώς ζητούσε
τη γνώµη του για τις βασικές δραστηριότητες που υπάγονται στον Τίτλο VI.

Η δυνατότητα καθιέρωσης στενότερης συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών
προβλέπεται από το άρθρο 40 του Τίτλου VI, εφόσον η προτεινόµενη συνεργασία
(α) σέβεται τις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους στόχους του
Τίτλου VI και (β) έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να εξελιχθεί ταχύτερα
σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις, το Συµβούλιο µπορεί να παράσχει εξουσιοδότηση για την
καθιέρωση στενότερης συνεργασίας, µε ειδική πλειοψηφία, κατόπιν αιτήµατος
των ενδιαφεροµένων κρατών µελών και αφού κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει τη
γνώµη της. Όµως, εάν ένα κράτος µέλος δηλώσει ότι, για σηµαντικούς και
δεδηλωµένους λόγους εθνικής πολιτικής, προτίθεται να αντιταχθεί στην παροχή
εξουσιοδότησης µε ειδική πλειοψηφία, τότε δεν λαµβάνεται απόφαση.

Η ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προβλέπεται µέσω πρωτοκόλλου το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη.
Αυτό αποτελεί θεµελιώδη αλλαγή στο πεδίο της εν λόγω συνεργασίας. Με τις νέες
επιχειρησιακές εξουσίες που παρέχονται στην Europol (άρθρο 30, παράγραφος
2), η συνεργασία θα είναι περισσότερο συγκεκριµένη και θα δώσει νέα ώθηση
στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών.
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(iii) Ναρκωτικά, προτεραιότητα της διεθνούς συνεργασίας

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ δεν προβλέπει νέα µέσα, διαφορετικά από εκείνα
που είχε ήδη προβλέψει η προηγούµενη Συνθήκη, δηλαδή την έκδοση κοινών
θέσεων και κοινών δράσεων, οι οποίες προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 14
και 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρώην άρθρα Ι.4 και Ι.5 της
ΣΕΕ). Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα του προβλήµατος των
ναρκωτικών στην εξωτερική πολιτική, εφαρµόζοντας δύο σηµαντικές κατηγορίες
δράσης: (i) την πολυµερή δράση, µέσω της ενεργού στήριξης της διαµόρφωσης
πολιτικής σε παγκόσµιο επίπεδο, ενισχύοντας τη στρατηγική που καθορίζεται

από τα όργανα του ΟΗΕ και την αποτελεσµατική λειτουργία των άτυπων φορέων⋅
(ii) τις διµερείς και περιφερειακές δράσεις που υλοποιούνται κυρίως µε τρεις
τύπους µέσων συνεργασίας µε τις τρίτες χώρες, βάσει ειδικών ρητρών για τα
ναρκωτικά, οι οποίες εισάγονται στις συµφωνίες της ΕΕ µε τρίτες χώρες: τον
πολιτικό διάλογο, την εµπορική πολιτική και τη χρηµατοδοτική και τεχνική
στήριξη.

Ε. Κύριοι στόχοι

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, οι πέντε γενικοί στόχοι του
Προγράµµατος ∆ράσης 2000-2004 της ΕΕ είναι οι ακόλουθοι:

• Να εξασφαλιστεί ότι το ζήτηµα της καταπολέµησης των ναρκωτικών
διατηρείται ως βασική προτεραιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής δράσης

της ΕΕ⋅
• Να συνεχιστεί η ολοκληρωµένη και ισορροπηµένη προσέγγιση της ΕΕ για την

καταπολέµηση των ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας η µείωση της

προσφοράς και της ζήτησης θεωρούνται ως αλληλοενισχυόµενα στοιχεία⋅
• Να εξασφαλιστεί η συλλογή, ανάλυση και διάδοση αντικειµενικών, αξιόπιστων

και συγκρίσιµων δεδοµένων για το φαινόµενο των ναρκωτικών στην ΕΕ, µε τη
στήριξη του ΕΚΠΝΤ και της Europol⋅

• Να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία, να ενταχθεί το ζήτηµα του ελέγχου των
ναρκωτικών στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ και να ενισχυθούν οι
προσπάθειες των Ηνωµένων Εθνών και του UNDCP, κυρίως για την
ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας, που θα βασίζεται στις αρχές που

θεσπίστηκαν στην UNGASS⋅
• Να τονιστεί ότι, αν και δεν απαιτεί νέους πόρους, η επιτυχής εφαρµογή της

στρατηγικής και των δράσεων που αναφέρονται στο εν λόγω Σχέδιο ∆ράσης
θα απαιτήσει τους κατάλληλους πόρους.
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Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του παρόντος Σχεδίου ∆ράσης είναι τα
ακόλουθα:

• δίνει έµφαση στην ανάγκη αξιολόγησης της µέχρι τώρα εµπειρίας και
εντοπισµού των καλύτερων πρακτικών, µε στόχο να εξασφαλιστεί η συνέπεια
και συνέχεια της κοινοτικής δράσης για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των

ναρκωτικών⋅ από την άποψη αυτή, βασίζεται στο προηγούµενο Σχέδιο

∆ράσης⋅
• εντοπίζει νέες προκλήσεις και τις στρατηγικές που πρέπει να εφαρµοστούν σε

επίπεδο ΕΕ και σε συνεργασία µε τους διεθνείς µας εταίρους⋅
• επαναβεβαιώνει την εµµονή µας στις συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών για

τον έλεγχο των ναρκωτικών, σύµφωνα µε το ψήφισµα του ΕΚ του Οκτωβρίου
19987.

ΣΤ. Ειδικοί στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι του Σχεδίου ∆ράσης στους πέντε τοµείς δράσης είναι οι
ακόλουθοι:

1. Πληροφόρηση

Η σφαιρική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών πρέπει να
βασίζεται στην τακτική εκτίµηση του χαρακτήρα και της έκτασης της χρήσης
ναρκωτικών στον πληθυσµό και στις συνέπειές της, καθώς και στη γνώση που
αποκτάται από την έρευνα και στα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την
εφαρµογή των προηγούµενων προγραµµάτων.

Η συλλογή, ανάλυση και σύγκριση των υφιστάµενων δεδοµένων για το φαινόµενο
των ναρκωτικών αποτελεί καθήκον του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ). Έχει εξαιρετικά µεγάλη σηµασία να
εξασφαλιστεί η ροή πληροφόρησης άριστης ποιότητας προς το Κέντρο αυτό.
Ειδικότερα, η βελτίωση της συγκρισιµότητας των δεδοµένων αποτελεί βασικό
καθήκον του ΕΚΠΝΤ. Από την άποψη αυτή, καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των
εθνικών κέντρων REITOX. Απαιτείται η σταδιακή εναρµόνιση βασικών
επιδηµιολογικών δεικτών για την έκταση και τις επιπτώσεις που συνεπάγεται για
την υγεία η χρήση ναρκωτικών8. Αυτό αποτελεί σηµαντική πρόκληση, εφόσον οι
µηχανισµοί συλλογής δεδοµένων για κάθε δείκτη παρουσιάζει διαφορές ανάµεσα
στα κράτη µέλη. Οι εθνικές αρχές πρέπει να αναλάβουν µεγαλύτερη δέσµευση
προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχοντας πολιτική και θεσµική στήριξη. Ο στόχος
αυτός δεν θα επιτευχθεί ούτε γρήγορα ούτε εύκολα. Η βελτίωση της
συγκρισιµότητας των στατιστικών δεδοµένων πρέπει επίσης να συνοδεύεται µε
µέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα (περιλαµβανοµένης της κατάρτισης) και
την ερµηνεία και κατανόηση των δεδοµένων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

7 Έκθεση της κυρίας d` Ancona. Doc A4-0211/98
8 Οι πέντε βασικοί δείκτες αφορούν: τη ζήτηση θεραπείας από χρήστες ναρκωτικών⋅ τους
θανάτους από χρήση ναρκωτικών, τη θνησιµότητα και τις αιτίες θανάτου στους χρήστες

ναρκωτικών⋅ τη συχνότητα µολυσµατικών ασθενειών που συνδέονται µε τη χρήση ναρκωτικών

(HIV, ηπατίτιδα Β και C)⋅ τη συγκρισιµότητα µελετών για τη χρήση ναρκωτικών, τη συµπεριφορά
και τη στάση του γενικού πληθυσµού⋅ τέλος, τη συγκρισιµότητα των εκτιµήσεων για το πρόβληµα
της χρήσης ναρκωτικών.
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Το ΕΚΠΝΤ σε στενή συνεργασία µε το δίκτυο εθνικών κέντρων REITOX θα
συνεχίσει και θα εστιάσει τις προσπάθειές του:

- στην τακτική συλλογή, ανάλυση και διάδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των
δεδοµένων για τα ναρκωτικά και την τοξικοµανία καθώς και τις συνέπειές

τους⋅
- στη βελτίωση των µεθόδων σύγκρισης των δεδοµένων⋅
- στη χρησιµοποίηση κοινών δεικτών από τα κράτη µέλη⋅
- στη συστηµατική και επιστηµονική αξιολόγηση των µέτρων για τη µείωση της

ζήτησης, περιλαµβανοµένης της ανάλυσης κόστους – ωφέλειας⋅
- στη συνεργασία µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανώσεις και µε

χώρες µη µέλη της Κοινότητας.

Μέχρι το έτος 2004, το ΕΚΠΝΤ θα καλύψει σταδιακά όλους τους τοµείς που
καθορίζονται στον κανονισµό για τη δηµιουργία του Παρατηρητηρίου:

- ζήτηση και µείωση της ζήτησης ναρκωτικών⋅
- εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές και πολιτικές⋅
- διεθνής συνεργασία και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς (µε

ειδική έµφαση στα προγράµµατα συνεργασίας και πληροφόρησης για τις

χώρες παραγωγής και διαµετακόµισης)⋅
- έλεγχος του εµπορίου ναρκωτικών, ψυχότροπων και πρόδροµων ουσιών,

όπως προβλέπουν οι συναφείς υφιστάµενες ή µελλοντικές διεθνείς συµβάσεις
και κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις και

- επιπτώσεις του φαινοµένου των ναρκωτικών για τις χώρες παραγωγής,
κατανάλωσης και διαµετακόµισης, περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζουν οι
σχετικές υφιστάµενες ή µελλοντικές κοινοτικές πράξεις.

Στο πλαίσιο του Στατιστικού Προγράµµατος 1998-2002, το Eurostat, η Στατιστική
Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και το ΕΚΠΝΤ θα συνεργάζονται στενά
για την ανάπτυξη ορισµών και άλλων µεθόδων που αποσκοπούν στην παροχή
συγκρίσιµων στατιστικών πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο. Για τη συλλογή
δεδοµένων σχετικά µε τους θανάτους από τη χρήση ναρκωτικών και δεδοµένων
µέσω των ιατρικών µελετών, το ΕΚΠΝΤ συνεργάζεται ήδη µε το Eurostat.

2. ∆ράση για τη µείωση της ζήτησης

Πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στις δραστηριότητες που αφορούν την
υγεία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την κατάρτιση καθώς και στα µέσα
καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. Πρέπει να στηριχθούν η
ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών για τη µείωση της ζήτησης και τη
δηµιουργία δικτύων σε επίπεδο πόλεων και δικτύων επαγγελµατιών. Πρέπει να
διατίθενται οι απαιτούµενοι πόροι για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Βάσει συγκριτικών µεθόδων για έρευνες και τη συλλογή δεδοµένων σε κοινοτική
κλίµακα, έχουν καθοριστεί δύο βασικοί στόχοι για την ΕΕ που πρέπει να
αξιολογηθούν πριν από το έτος 2004:
(i) να µειωθεί σηµαντικά σε διάστηµα 5 ετών η χρήση παράνοµων ναρκωτικών

από νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών⋅
(ii) να µειωθεί ουσιαστικά ο αριθµός των θανάτων από χρήση ναρκωτικών σε
διάστηµα 5 ετών.
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2.1 ∆ηµόσια υγεία

Τα βασικά προβλήµατα σε αυτό τον τοµέα είναι τα ακόλουθα:

• Η αύξηση της ζήτησης ναρκωτικών, κυρίως από τους νέους⋅
• Η αύξηση της χρήσης παράνοµων ναρκωτικών που λαµβάνονται από το

στόµα, όπως το «έκσταση», τα νέα συνθετικά ναρκωτικά και το κάπνισµα

ηρωίνης⋅
• Το αυξανόµενο πρόβληµα της κατάχρησης αµφεταµίνης⋅
• Η συχνή υποτίµηση των κινδύνων για την υγεία⋅
• Η µεγάλη συχνότητα κρουσµάτων ηπατίτιδας C και HIV/AIDS καθώς και

άλλων σοβαρών ασθενειών µεταξύ των χρηστών που κάνουν ενδοφλέβιες

ενέσεις⋅
• Ο µεγάλος αριθµός θανάτων από τη χρήση ναρκωτικών σε πολλά κράτη

µέλη.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής βασικές προκλήσεις:

• Να εντοπισθούν οι ορθές πρακτικές για την πρόληψη της περαιτέρω χρήσης
και να εξασφαλιστεί ότι τα προληπτικά µέσα που έχουν ως αποδέκτες την
οµάδα στόχου λαµβάνουν υπόψη τον παράγοντα του επηρεασµού από το

φιλικό περιβάλλον και την ανάγκη υποστήριξης⋅
• Η αναγκαιότητα µιας συνολικής προληπτικής προσέγγισης στα σχολεία, σε

συνεργασία µε τη σχολική κοινότητα στο σύνολό της, περιλαµβανοµένης της
ειδικής κατάρτισης εκπαιδευτικών για την έγκαιρη διάγνωση προβληµάτων

των νέων⋅
• Η ανάγκη να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε µέσα καταπολέµησης του

κοινωνικού αποκλεισµού, µε στόχο την πρόληψη της κατάχρησης ναρκωτικών
και τη συµβολή στην κοινωνική επανένταξη πρώην τοξικοµανών.

• Τα θέµατα υγείας και τα κοινωνικά ζητήµατα που συνδέονται µε την
κινητικότητα των οµάδων υψηλού κινδύνου εντός και προς τα κράτη µέλη της
ΕΕ, των µεταναστών και των µετακινούµενων, και τα προβλήµατα που

προκαλούνται από τον ναρκοτουρισµό⋅
• Η βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων θεραπείας µε υποκατάστατα,

µε χορήγηση µεθαδόνης από το στόµα και η περαιτέρω έρευνα για

εναλλακτικές θεραπείες µε ουσίες που προξενούν µικρότερη εξάρτηση⋅
• Η ανάγκη για την εξισορρόπηση ορισµένων παραγόντων, όπως η επιβολή

του νόµου και οι ανάγκες θεραπείας χρηστών ναρκωτικών καθώς και η
εφαρµογή εναλλακτικών προς τη φυλάκιση µέτρων.

Οι µελλοντικές κατευθυντήριες γραµµές στον τοµέα της δηµόσιας υγείας πρέπει
να λαµβάνουν υπόψη:

(i) την ανάγκη να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα θέµατα της δηµόσιας υγείας
στο πλαίσιο της δράσης και να συµπληρωθούν τα ειδικά µέσα προστασίας της
δηµόσιας υγείας µε άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες. Είναι
επίσης ανάγκη να χορηγηθούν οι απαραίτητες χρηµατοδοτήσεις για τα ειδικά

µέσα προστασίας της δηµόσιας υγείας⋅
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(ii) τη µέχρι τώρα εµπειρία από την εφαρµογή του κοινοτικού Προγράµµατος
∆ράσης για την πρόληψη της τοξικοµανίας και των άλλων προγραµµάτων για την

προστασία της δηµόσιας υγείας (πρόληψη του Aids και προστασία της υγείας)⋅

(iii) τον συντονισµό της δράσης µε το µελλοντικό σχέδιο πολιτικής για τη δηµόσια
υγεία, το οποίο έχει τρεις τοµείς δράσης: τη βελτίωση της πληροφόρησης στον

τοµέα της δηµόσιας υγείας⋅ την άµεση αντίδραση στους κινδύνους που απειλούν

την υγεία⋅ την αντιµετώπιση των παραγόντων που καθορίζουν την υγεία, µέσω
της προστασίας της υγείας και πρόληψης των ασθενειών9⋅

(iv) τις κατευθυντήριες αρχές για τη µείωση της ζήτησης ναρκωτικών που ενέκρινε
η UNGASS τον Ιούνιο 1998, που προβλέπει τον σχεδιασµό µιας συνολικής
στρατηγικής για τη µείωση της ζήτησης και δίνει άνευ προηγουµένου έµφαση στη
µείωση της ζήτησης, στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης του
προβλήµατος των ναρκωτικών.

Από την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος πρόληψης των ναρκωτικών
1996-2000 είναι δυνατό να συναχθούν οι ακόλουθες συστάσεις για τη µελλοντική
δράση στο πλαίσιο της πρόληψης των ναρκωτικών:

• Να εξετασθούν περισσότερες µελέτες και πρότυπα σχέδια για: (i) τον έγκαιρο
εντοπισµό των µεταβαλλόµενων τάσεων σχετικά µε τη χρήση ναρκωτικών,
είτε αυτή αφορά ήδη γνωστές ουσίες ή νέες ναρκωτικές ουσίες και (ii)
αξιολόγηση της επίπτωσης των προληπτικών µέτρων: επιτυγχάνουν οι
παρεµβάσεις τους στόχους τους; Ποια είναι η επίπτωση στα µεµονωµένα
άτοµα / σε οµάδες ατόµων / σε κοινοτική κλίµακα;

• Να υπάρξει µεγαλύτερη σύνδεση ανάµεσα στα σχέδια και τις δραστηριότητες
αρµόδιων διεθνών οργανισµών. Να ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία
ανάµεσα σε εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς, ως µέσο για να διαµορφώνεται
κοινή άποψη για τα γεγονότα.

• Να υιοθετηθεί µια αυστηρότερη προσέγγιση για την πρόληψη και µείωση των
κινδύνων που απειλούν την υγεία, η οποία πρέπει να βασίζεται σε µια
συνολική στρατηγική κατανοµής των πόρων βάσει ανάλυσης κόστους –
ωφέλειας.

• Να αναπτυχθούν περαιτέρω πρότυπες µελέτες για τις οµάδες στόχου στο
πλαίσιο της πρόληψης και µείωσης των συναφών κινδύνων, λαµβανοµένων
υπόψη της γεωγραφικής εξάπλωσης και της κοινωνικής και πολιτιστικής
πολυµορφίας των κρατών µελών. Οι µελέτες αυτές πρέπει να βασίζονται
πλήρως σε ένα ευρύ πλαίσιο που θα καθιστά δυνατές τις συγκρίσεις σε όλα, ή
τουλάχιστον στα περισσότερα κράτη µέλη.

• Να καταρτιστούν σχέδια πρόληψης στον τοµέα της πληροφόρησης και
εκπαιδευτικό υλικό για τις οµάδες στόχου, αφού ληφθούν υπόψη οι
κατευθυντήριες γραµµές της αξιολόγησης για τα σχέδια πρόληψης, που
καταρτίζονται από το ΕΚΠΝΤ. Στη συνέχεια πρέπει να παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα του σχεδίου.

9 COM (98) 239 τελικό της 15.04.98
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• Να συνεχισθεί η χρηµατοδότηση της λειτουργίας δικτύων µε στόχο τις
κοινοτικές ανταλλαγές για θέµατα που αφορούν την πρόληψη σε τοπικό
επίπεδο. Τα δίκτυα αυτά, ενώ λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις της
εθνικής πολιτικής, ακολουθούν τον στόχο της ανάπτυξης στρατηγικών της
τοπικής αυτοδιοίκησης για τα ναρκωτικά, σε συνεργασία µε άλλες πόλεις των
κρατών µελών. Στην περίπτωση αυτή ο στόχος θα είναι η συνεργασία
ανάµεσα στα υφιστάµενα συγκρίσιµα δίκτυα και, στη συνέχεια, ίσως
επιτευχθούν νέα αποτελέσµατα στον τοµέα της συµπληρωµατικότητας.

• Να αναπτυχθούν προγράµµατα κατάρτισης για την πρόληψη της
τοξικοµανίας, µε στόχο τον εντατικότερο σχεδιασµό: (i) καινοτόµων
στρατηγικών στον τοµέα της κατάρτισης που θα διευκολύνουν την
αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων, (ii) µηχανισµών ολοκλήρωσης που θα
εξασφαλίζουν την κατάρτιση σε κοινοτική κλίµακα.

Μια συνολική προσέγγιση εξακολουθεί να θεωρείται ως η καλύτερη στρατηγική
για την αντιµετώπιση των µελλοντικών προβληµάτων. Η προσέγγιση αυτή θα
πρέπει να καλύπτει όλους τους τοµείς της πρόληψης της κατάχρησης
ναρκωτικών, από την αποτροπή της αρχικής χρησιµοποίησης µέχρι τη µείωση
των αρνητικών συνεπειών για την υγεία και των κοινωνικών επιπτώσεων της
κατάχρησης ναρκωτικών. Τα κοινοτικά προγράµµατα πρόληψης και τα πρότυπα
εκπαιδευτικά σχέδια πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή σε ευρύτερη κλίµακα στα
κράτη µέλη.

Στο πλαίσιο µιας συνολικής προσέγγισης, πρέπει να εξετάζονται όλοι οι τύποι
των χρησιµοποιούµενων ναρκωτικών, νόµιµων ή παράνοµων. Οι κίνδυνοι
φθοράς της υγείας δεν περιορίζονται στα απαγορευµένα ναρκωτικά. Πολλά από
τα νέα συνθετικά ναρκωτικά δεν ελέγχονται ακόµα στα κράτη µέλη. Πρόκειται για
ουσίες παρόµοιες που εγκυµονούν λίγο-πολύ τους ίδιους κινδύνους για την υγεία
µε αυτούς των ελεγχόµενων και απαγορευµένων ουσιών.

Πρέπει να εξετασθεί προσεκτικότερα η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην
πρόωρη έναρξη του καπνίσµατος καπνού, στην πρόωρη χρήση οινοπνεύµατος
και στην αρχική χρήση παράνοµων ναρκωτικών. Ο καπνός και το οινόπνευµα
είναι αναµφίβολα από µόνα τους ναρκωτικά που έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν
σοβαρή φθορά στην υγεία. Για τον λόγο αυτό, οι στρατηγικές πρόληψης του
καπνίσµατος και της κατανάλωσης οινοπνεύµατος µπορούν να έχουν επίσης
επίπτωση στην πρόληψη της αρχικής χρήσης παράνοµων ναρκωτικών.

Πρέπει να δοθεί µεγάλη έµφαση στο να βοηθηθούν οι χρήστες ναρκωτικών να
µειώσουν την τρέχουσα ανάγκη τους για ζήτηση ναρκωτικών. Θα πρέπει επίσης
να επιδιωχθεί ο περιορισµός των δυσµενών επιπτώσεων στην υγεία και των
κοινωνικών συνεπειών της κατάχρησης ναρκωτικών. Η ύπαρξη ενός µεγάλου
φάσµατος θεραπευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, µε ή χωρίς εισαγωγή σε
νοσηλευτικό ίδρυµα, έχει επίσης σηµασία για τη µείωση της ζήτησης. Υπάρχει
ιδιαίτερη ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών εύκολης πρόσβασης και για
τη βελτίωση της υγειονοµικής φροντίδας στις φυλακές.

Αν λάβουµε υπόψη ότι η χρησιµοποίηση παράνοµων ναρκωτικών γενικά
εξακολουθεί να αυξάνεται, παρά το σύνολο των καταβαλλόµενων προσπαθειών,
τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη προσοχή στον καθορισµό
συγκεκριµένων ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών για τα προγράµµατα
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πρόληψης, για την εύκολη πρόσβαση στη θεραπευτική αγωγή σε όλα τα επίπεδα
καθώς και για τη λήψη µέτρων για την πρόληψη της υποτροπής.

2.2 Εκπαίδευση και αύξηση της ευαισθητοποίησης µέσω εκστρατειών
ενηµέρωσης

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να εξασφαλίσει την αναβάθµιση της εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης, που θα µπορούσε να συµβάλλει στην πρόληψη της
τοξικοµανίας και στη µείωση του κινδύνου. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει (i) να
συµβάλλουν στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά µε την εξάρτηση από
ναρκωτικές ουσίες, µέσω της παραγωγής και χρησιµοποίησης εκπαιδευτικών
υλικών και µεθοδολογιών και (ii) να βοηθούν τους ανθρώπους να τηρούν µια
υπεύθυνη στάση στο πρόβληµα των ναρκωτικών.

Η εκπαίδευση των νέων και των γονέων τους σχετικά µε τον χαρακτήρα και τους
κινδύνους της κατάχρησης ναρκωτικών αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος. Τα παιδιά πρέπει να ενηµερωθούν για τα
ναρκωτικά ήδη από το δηµοτικό σχολείο. Είναι επίσης σηµαντικό να παρέχεται η
δυνατότητα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να µαθαίνουν περισσότερα για
τα ναρκωτικά, ώστε να είναι σε θέση να παρατηρούν και να βοηθούν κάθε
άνθρωπο που αντιµετωπίζει το πρόβληµα των ναρκωτικών.

Τα εθνικά προγράµµατα διδασκαλίας στα σχολεία αποτελούν ένα ουσιαστικό
µέτρο έγκαιρης πρόληψης. Έχουν τεθεί σε εφαρµογή εκπαιδευτικά προγράµµατα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, µε στόχο να δηµιουργούνται προστατευτικοί
µηχανισµοί κατά της λήψης ναρκωτικών, µέσω της ανάπτυξης ατοµικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών να αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις
και να αντιστέκονται σε πιέσεις και µέσω της ενδυνάµωσης της κριτικής τους
ικανότητας και της ικανότητάς τους να λαµβάνουν αποφάσεις. Αυτοί οι τρόποι
αντιµετώπισης έχουν εφαρµοστεί, επίσης, µε επιτυχία για την ενσωµάτωση της
έγκαιρης πρόληψης στις δραστηριότητες αναψυχής.

Οι εκστρατείες των µέσων µαζικής επικοινωνίας έχουν συµβάλλει σηµαντικά στην
αύξηση της ευαισθητοποίησης για το πρόβληµα των ναρκωτικών. Για να είναι
αποτελεσµατικά, τα µηνύµατα αυτών των ενηµερωτικών εκστρατειών πρέπει να
έχουν συγκεκριµένους στόχους, να είναι επίκαιρα και ρεαλιστικά. Έχει εξαιρετικά
µεγάλη σηµασία αυτές οι ενηµερωτικές εκστρατείες να λειτουργούν ως στοιχείο
υποστήριξης των ενεργειών που αναλαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο, µε µια
εκπαιδευτική προοπτική, τόσο για τους νέους όσο και για τα άτοµα του
περιβάλλοντός τους. Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Πρόληψη των
Ναρκωτικών, που πραγµατοποιήθηκε το 1998, αποτελεί καλό παράδειγµα
συντονισµού µε µια εκστρατεία ευρωπαϊκής κλίµακας, ώστε να τονιστεί το θέµα
αυτό και να προβληθούν οι τοπικές εκδηλώσεις.

Οι βασικές προτεραιότητες των ενεργειών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
στην Ευρώπη είναι οι εξής:

- Η ανάγκη µιας συνολικής προληπτικής προσέγγισης στα σχολεία, σε
συνεργασία µε όλη τη σχολική κοινότητα, που να περιλαµβάνει την ειδική
κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την έγκαιρη διάγνωση του προβλήµατος των
νέων. Σε αυτή τη συνολική προσέγγιση πρέπει να εντάσσονται και οι οικογένειες.
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- Η ανάγκη να περιληφθεί και να βελτιωθεί η κατάρτιση σε θέµατα ναρκωτικών
στη µεταπτυχιακή εκπαίδευση για άτοµα που προτίθενται να ασχοληθούν
επαγγελµατικά στους τοµείς της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της
επιβολής του νόµου.

- Η ανάπτυξη ευέλικτων εκπαιδευτικών υλικών και µεθοδολογιών, που θα
συµβάλλουν στην εφαρµογή και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
προγραµµάτων πρόληψης. Πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο η εµπειρία και η
γνώση του ΕΚΠΝΤ σε αυτό τον τοµέα.

- Η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των νέων µέσων επικοινωνίας, κυρίως του
Internet, στην κατάρτιση, την εφαρµογή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων πρόληψης.

- Έχει αναγνωριστεί ευρέως η σηµασία των οµάδων από όµοια µεταξύ τους
άτοµα. Τις περισσότερες φορές, η πρώτη χρήση ναρκωτικών γίνεται πειραµατικά,
επειδή κάποιος προτείνει σε κάποιον να δοκιµάσει ναρκωτικά. Οι οµάδες οµοίων
µεταξύ τους ατόµων µπορούν να λειτουργούν και ως προστατευτικός
παράγοντας. Πρέπει στις οµάδες αυτές να συµµετέχουν οι ίδιοι οι νέοι, από την
αρχή, στην εκπόνηση προγραµµάτων πρόληψης. Όταν ένα πρόγραµµα έχει ως
οµάδα στόχου τους χρήστες ναρκωτικών, είναι ενδεχοµένως χρήσιµη η
συµµετοχή πρώην χρηστών ναρκωτικών.

- Πρέπει να ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή σε αθλήµατα και σε άλλες
ερασιτεχνικές δραστηριότητες. Έχει ιδιαίτερη σηµασία τα σχολεία, µαζί µε τις
ΜΚΟ, ναυτικούς οµίλους κλπ, να προγραµµατίζουν επιτηρούµενες
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου µετά το σχολείο, ώστε να προσφέρονται
στους νέους εναλλακτικές δυνατότητες.

2.3 Έρευνα

Ο στόχος στο επίπεδο της ΕΕ είναι να ενθαρρυνθεί η έρευνα για την πρόληψη και
τον έλεγχο των προβληµάτων υγείας που συνδέονται µε τη λήψη ναρκωτικών,
µέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει το Πέµπτο
Πρόγραµµα-Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης.
Λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµένο αναλογικά προϋπολογισµό του πέµπτου
προγράµµατος πλαισίου σε σχέση µε τις συνολικές δηµόσιες δαπάνες για την
έρευνα στην ΕΕ, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή σε άλλες σχετικές
πρωτοβουλίες, ιδίως σε εκείνες που αναλαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο ή σε
άλλα ευρωπαϊκά φόρα, προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του εν λόγω
σχεδίου δράσης.

Το Πέµπτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Έρευνα και
Τεχνολογική Ανάπτυξη και τις δραστηριότητες επίδειξης (1998-2002)10 έχει
εισαγάγει ειδική προτεραιότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών, µε στόχο την πρόληψη, και κατά περίπτωση τον
έλεγχο των προβληµάτων υγείας που συνδέονται µε τη χρήση ναρκωτικών µέσω
(i) του προσδιορισµού των ψυχολογικών και κοινωνικο-οικονοµικών παραγόντων
που συµβάλλουν στην χρησιµοποίηση και κατάχρηση ναρκωτικών, (ii) της
βελτίωσης της γνώσης των µακροπρόθεσµων επιπτώσεων στην υγεία και των

10 Απόφαση αριθ. 182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22.12.98.
ΕΕ αριθ. L 26 της 1.02.99
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κοινωνικών συνεπειών της κατάχρησης και (iii) της ανάπτυξης
αποτελεσµατικότερων θεραπευτικών στρατηγικών.

Οι προτεραιότητες της έρευνας, όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα εργασίας µε
θέµα «Ποιότητα ζωής και διαχείριση των πόρων διαβίωσης» στο πλαίσιο της
δράσης «Έρευνα για τη δηµόσια υγεία και τις υγειονοµικές υπηρεσίες» είναι:

- Προσέγγιση του ζητήµατος της µείωσης των ναρκωτικών και της θεραπείας από
τη βιοϊατρική σκοπιά, περιλαµβανοµένης της έρευνας στον τοµέα της
αποκατάστασης και της µη δοµηµένης βιοϊατρικής υποστήριξης (µελέτες
νοσηρότητας / θνησιµότητας, θεραπευτικά αποτελέσµατα, συνοσηρότητα,
συµπεριφορά και ασθένεια, πολυτοξικοµανία, οµάδες κινδύνου)⋅

- Υγεία και κοινωνικο-οικονοµικές πτυχές της χρήσης ναρκωτικών και της
τοξικοµανίας (νέοι και άλλες οµάδες υψηλού κινδύνου ή ευάλωτων ατόµων,
µοντέλα τοξικοµανίας, κοινωνικές επιπτώσεις, οικονοµικό κόστος της χρήσης και
της τοξικοµανίας, έρευνα των υγειονοµικών υπηρεσιών σε σχέση µε τα
ναρκωτικά, πρόληψη, καθοριστικοί παράγοντες του κοινωνικού περίγυρου και

πώς αντιλαµβάνεται το ευρύ κοινό το ζήτηµα)⋅

- Σωµατική ανίχνευση, προσδιορισµός της χηµικής σύνθεσης των ναρκωτικών,
βιολογική παρακολούθηση των ναρκωτικών, των πρόδροµων και διαλυτικών
ουσιών.

Η δράση «Νευροεπιστήµες», στο πλαίσιο της δράσης «Ποιότητα ζωής και
διαχείριση των πόρων διαβίωσης» θα ασχοληθεί ιδιαίτερα µε την κατανόηση των
µηχανισµών επιβράβευσης και τιµωρίας και τις συνέπειές τους για τη µάθηση και
την τοξικοµανία.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του θέµατος «Ανταγωνιστική και αειφόρος ανάπτυξη»,
δίνεται προσοχή στις µετρήσεις και δοκιµές και στις µεθοδολογίες
καταπολέµησης της απάτης. Η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να συµβάλει στην
ανίχνευση της παράνοµης χρήσης ουσιών ή συνθετικών, απαγορευµένων
ναρκωτικών στον αθλητισµό, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της
παράνοµης εµπορίας (ζώων).

Γενικά, θα εξετασθεί προσεκτικά η κοινωνικο-οικονοµική επίπτωση του
φαινοµένου των ναρκωτικών. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί σε στενή συνεργασία µε
το ΕΚΠΝΤ, το οποίο πραγµατοποιεί πρότυπες µελέτες σε αυτό τον τοµέα. Από
την τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραµµα Κοινωνικο-
οικονοµικής Έρευνας Ειδικών Στόχων, επελέγη σχέδιο το οποίο συντονίζεται από
το ΕΚΠΝΤ. Το σχέδιο έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό δίκτυο για την ανάπτυξη προτύπων
πολιτικής και κοινωνικο-οικονοµικών αναλύσεων της χρήσης ναρκωτικών, των
συνεπειών και των παρεµβάσεων».
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2.4 Άλλα βασικά ζητήµατα που συνδέονται µε τα ναρκωτικά

- Ναρκωτικά και οδήγηση

Οι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ είναι:
- η επανεξέταση της κατάστασης σε σχέση µε ναρκωτικά και την οδήγηση⋅
- η ανάλυση της επίπτωσης των παράνοµων ναρκωτικών στα τροχαία

ατυχήµατα, βάσει των διαθεσίµων δεδοµένων⋅
- η κατάρτιση περισσότερο αξιόπιστων µεθοδολογιών για τη συλλογή

παρόµοιων δεδοµένων⋅
- η επανεξέταση και η ανάπτυξη των µεθόδων ελέγχου των οδηγών και

περαιτέρω εργαστηριακών αναλύσεων και των περιορισµών τους⋅
- η επανεξέταση και περαιτέρω ανάπτυξη πειραµατικών µελετών ελέγχου

σχετικά µε την εξασθένιση της δυνατότητας οδήγησης και την

φαρµακοκινητική⋅
- η επανεξέταση και σύγκριση των µέτρων που λαµβάνονται στον τοµέα της

αποκατάστασης.

Αν και έχει αποδειχθεί σαφώς ότι η κατανάλωση οινοπνεύµατος επηρεάζει την
ικανότητα οδήγησης και ευθύνεται για τροχαία ατυχήµατα, δεν υπάρχουν τα ίδια
αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τα άλλα ναρκωτικά. ∆εν υπάρχει ακόµη
επαρκής επιστηµονική βάση για την πραγµατοποίηση ειδικών µετρήσεων για τα
ναρκωτικά. Το ζήτηµα αυτό δεν είχε εξετασθεί στο Πρόγραµµα ∆ράσης 1995-
1999 για την καταπολέµηση των ναρκωτικών. Εντούτοις, περιελήφθη στο πρώτο
Πρόγραµµα ∆ράσης για την οδική ασφάλεια, το οποίο εγκρίθηκε από την
Επιτροπή το 199311, βάσει του οποίου στις αρχές του 1994 συστάθηκε µια οµάδα
εργασίας µε αντικείµενο τη «Σχέση Οινοπνεύµατος, Ναρκωτικών και Φαρµάκων
µε την Οδήγηση», στο πλαίσιο της οµάδας υψηλού επιπέδου για την οδική
ασφάλεια.

Αυτή η οµάδα εργασίας συνέταξε έκθεση που περιείχε ένα πρώτο σύνολο
συστάσεων. Μία από αυτές ήταν ότι έπρεπε να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα για
τον προσδιορισµό της πραγµατικής φύσης του προβλήµατος µέσω της
επιδηµιολογικής έρευνας. Οι συστάσεις της οµάδας αφορούσαν (i) τους τρόπους
καθορισµού του ποσοστού χρήσης παράνοµων ναρκωτικών µεταξύ των οδηγών
και τους σχετικούς κινδύνους τροχαίων ατυχηµάτων για τους χρήστες διάφορων
ναρκωτικών, µεµονωµένων ή σε συνδυασµό, (ii) τη συνδυασµένη χρήση
παράνοµων ναρκωτικών και οινοπνεύµατος και (iii) τη νοµοθεσία για τη
διενέργεια ελέγχων ανίχνευσης παράνοµων ναρκωτικών στους οδηγούς.

Πιο πρόσφατα, επαναδραστηριοποιήθηκε η οµάδα εργασίας του 1994.
∆ιατηρήθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου Προγράµµατος ∆ράσης για την οδική
ασφάλεια που ενέκρινε η Επιτροπή τον Απρίλιο 199712, το οποίο καλύπτει την
περίοδο 1997-2001, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα της ανάπτυξης των
ελέγχων στους δρόµους. Θεσπίστηκε ο απαιτούµενος συντονισµός µε το ΕΚΠΝΤ
και την Οµάδα Ποµπιντού του Συµβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του
Πέµπτου Προγράµµατος-Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, οι
ερευνητικές δραστηριότητες θα συνεχιστούν για θέµατα που συνδέονται µε την

11 COM (93) 246 τελικό της 9.06.93
12 COM (97) 131 τελικό της 9.04.97
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οδήγηση υπό την επήρεια παράνοµων ναρκωτικών και φαρµάκων που
λαµβάνονται µε ιατρική συνταγή.

- Το ντοπάρισµα στον αθλητισµό

Σε κοινοτικό επίπεδο, έχουν καθοριστεί οι εξής στόχοι για τα επόµενα πέντε έτη:
(i) βελτίωση της πληροφόρησης για τη χρήση παράνοµων ουσιών και τις

συνέπειές της για το ευρύ κοινό⋅ (ii) µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ιατρών σε

σχέση µε το πρόβληµα⋅ (iii) θέσπιση και βελτίωση συντονισµού στο νοµοθετικό

τοµέα⋅ (iv) κατάρτιση σαφών ορισµών, καταλόγων απαγορευµένων ουσιών και
προτύπων διενέργειας ελέγχων και (v) βελτίωση της προστασίας της υγείας των
νέων αθλητών.

Η αύξηση της χρησιµοποίησης αναβολικών ουσιών στον αθλητισµό ήταν τόσο
σοβαρή τα τελευταία χρόνια, ώστε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης τόνισε
την ανησυχία του για τη σοβαρότητα του προβλήµατος, που υπονοµεύει την
ηθική του αθλητισµού και θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία.

Σήµερα αναπτύσσονται όλο και πιο πολύπλοκες µέθοδοι ντοπαρίσµατος στον
επαγγελµατικό αθλητισµό. Πολλοί απλοί άνθρωποι, για τους οποίους ο
αθλητισµός είναι ένας τρόπος να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους,
µπορούν να εκτεθούν στον κίνδυνο των ναρκωτικών µέσω του αθλητισµού. Το
ντοπάρισµα στον αθλητισµό συχνά δεν συνίσταται στη λήψη παράνοµων ουσιών,
αλλά στην κατάχρηση νόµιµων φαρµάκων.

Το πρόβληµα του ντοπαρίσµατος στον αθλητισµό απαιτεί διπλή προσέγγιση. Το
ντοπάρισµα σε επαγγελµατικό επίπεδο πρέπει να αντιµετωπιστεί σαν
επαγγελµατικό ζήτηµα. Πράγµατι, οι κανόνες που απαγορεύουν τη χρήση
απαγορευµένων ουσιών απαιτούν στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών, των
αθλητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισµών. Η εξάλειψη του ντοπαρίσµατος
στον ερασιτεχνικό αθλητισµό απαιτεί τη λήψη οµοιόµορφων µέτρων που έχουν
ήδη δοκιµασθεί στο πλαίσιο της γενικής καταπολέµησης των ναρκωτικών. Είναι
σηµαντικό να έχουµε υπόψη την επίπτωση των αθλητικών δραστηριοτήτων στον
γενικό πληθυσµό και στον τρόπο µε τον οποίο η συµπεριφορά των αστέρων του
αθλητισµού επηρεάζει τους νέους ανθρώπους. Η καταπολέµηση της χρήσης
ναρκωτικών στον αθλητισµό αποτελεί εξαιρετικό µέσο για να περάσει το µήνυµα
της γενικότερης καταπολέµησης των ναρκωτικών.

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συµφώνησαν ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθούν σε
κοινοτικό επίπεδο νέα µέτρα για την αποτελεσµατικότερη χρήση των διαφόρων
κοινοτικών πολιτικών και για την εναρµόνιση της νοµοθεσίας. Επειδή η διακίνηση
παράνοµων ουσιών µπορεί να συνδέεται µε το ντοπάρισµα στον αθλητισµό, το
πλαίσιο συνεργασίας στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών
Υποθέσεων µπορεί να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο σε αυτόν τον τοµέα.

Τέλος, η καταπολέµηση του ντοπαρίσµατος στον αθλητισµό απαιτεί στενότερη
συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Οι αθλητές µετακινούνται όλο και περισσότερο
και απαιτείται ένα σαφές και καθορισµένο νοµικό πλαίσιο που να αποτρέπει τη
διάπραξη παραβάσεων.
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3. ∆ράση για τη µείωση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από την ΕΕ στην προώθηση µέτρων και µέσων
που αφορούν (i) τον έλεγχο της διοχέτευσης πρόδροµων χηµικών ουσιών στο
εσωτερικό της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, (ii) την πρόληψη και την καταπολέµηση
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, (iii) την
αποτελεσµατική συνεργασία ανάµεσα στις αστυνοµικές, τελωνειακές και
δικαστικές αρχές, (iv) την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, (v) την πρόληψη της
χρησιµοποίησης νέων συστηµάτων επικοινωνιών (π.χ. Internet) ως µέσο για την
προώθηση της κατάχρησης, παραγωγής και παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών,
(vi) τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών. Ο συντονισµός και η συνεργασία αποτελούν βασικά στοιχεία για την
επιτυχή εφαρµογή αυτών των πολιτικών.

3.1 Κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου

3.1.1 Εκτροπή του εµπορίου πρόδροµων και ψυχοτρόπων ουσιών

Οι πρόδροµες ουσίες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για τη µείωση της
προσφοράς ναρκωτικών, εφόσον είναι απαραίτητες χηµικές ουσίες για την
παρασκευή ναρκωτικών. Οι χηµικές αυτές ουσίες τίθενται κανονικά σε εµπορία
και χρησιµοποιούνται για την παρασκευή νόµιµων προϊόντων, όπως οι πλαστικές
ύλες ή φαρµακευτικές ουσίες. Εντούτοις, µικρή ποσότητα αυτών των ουσιών
διοχετεύεται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών, κυρίως ηρωίνης,
κοκαΐνης και συνθετικών ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στις πρόδροµες ουσίες περιλαµβάνεται κάθε µία από τις 22 χηµικές
ουσίες οι οποίες απαριθµούνται στον πίνακα Ι ή ΙΙ της Σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών του 1988 (Σύµβαση ΟΗΕ 1988), της οποίας η Κοινότητα
είναι το µόνο από τα συµβαλλόµενα µέρη, βάσει του άρθρου 12, που ασχολείται
µε τις πρόδροµες ουσίες. Η παρακολούθηση του εξωτερικού εµπορίου
πρόδροµων ουσιών είναι αρµοδιότητα της Κοινότητας βάσει του άρθρου 113 της
Συνθήκης ΕΚ.

Η Κοινότητα έχει εγκρίνει την απαιτούµενη εσωτερική νοµοθεσία για την
καταπολέµηση της παράνοµης διοχέτευσης πρόδροµων ουσιών σε κοινοτικό και
διεθνές επίπεδο. Ενώ η οδηγία 92/109/ΕΟΚ13 του Συµβουλίου αφορά την
παρασκευή και διάθεση στην κοινοτική αγορά πρόδροµων ουσιών, ο κανονισµός
3677/9014 του Συµβουλίου αντιµετωπίζει το εµπόριο πρόδροµων ουσιών
ανάµεσα στην Κοινότητα και τις τρίτες χώρες µέσω του καθορισµού ορισµένων
απαιτήσεων που διέπουν τις εξαγωγές.

13 ΕΕ αριθ. 370 της 19.12.92.Τα παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας τροποποιήθηκαν από την
οδηγία 93/46/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22.6.93.
14 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 του Συµβουλίου της 13.12.1990 – ΕΕ L 357 της 20.12.90,
σελ.1, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 900/92 του Συµβουλίου της
31.03.1992 – ΕΕ L 96 της 10.12.92, σελ.1, όπως τέθηκε σε εφαρµογή από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3769/92 της Επιτροπής της 21.12.1992 – EE L 383 της 29.12.92, σελ. 17, όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2959/93 της Επιτροπής της 27.1.1993 – ΕΕ L
267 της 28.10.93, σελ. 8 και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2093/97 της Επιτροπής της
24.10.1997 – ΕΕ L 292 της 25.10.1997, σελ. 11.
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Το υφιστάµενο κοινοτικό σύστηµα ελέγχου των πρόδροµων ουσιών λειτουργεί
ικανοποιητικά. Προβλέπονται περαιτέρω βελτιώσεις µέσω (i) της αυξηµένης
συνεργασίας µε τη βιοµηχανία και (ii) της σύναψης συµφωνιών ελέγχου των
πρόδροµων ουσιών µε τις χώρες υψηλού κινδύνου οι οποίες µπορούν να
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα µε τους µηχανισµούς παρακολούθησης βάσει
αυτών των συµφωνιών.

Επειδή η παράνοµη διοχέτευση πρόδροµων ουσιών αποτελεί εξαίρεση από τις
νόµιµες εµπορικές συναλλαγές, µια αυστηρή προσέγγιση επιβολής του νόµου για
τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών δεν είναι αποδοτική. Οι προσπάθειες για την
αντιµετώπιση της παράνοµης διοχέτευσης πρέπει να εξισορροπηθούν µε τις
ανάγκες του νόµιµου εµπορίου.

Οι διµερείς συµφωνίες για τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών µε τρίτες χώρες
(Βολιβία, Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού και Βενεζουέλα), τη Χιλή, το Μεξικό και τις
Ηνωµένες Πολιτείες, έχουν αποδώσει, εφόσον συµβάλλουν σηµαντικά στην
ευρεία διάδοση πληροφοριών για την καταπολέµηση της παράνοµης διοχέτευσης
πρόδροµων ουσιών. Η σύναψη παρόµοιων διµερών συµφωνιών µε
περισσότερες χώρες και περιοχές του κόσµου πρέπει να συνεχιστεί, εφόσον
αποτελεί την κατάλληλη βάση για την ενδυνάµωση και την επέκταση του
συστήµατος ελέγχου των πρόδροµων ουσιών. Οι συµφωνίες αυτές πρέπει να
εντάσσονται σε µια περιφερειακή προσέγγιση, έτσι ώστε να αποτρέπεται η
παράνοµη διακίνηση πρόδροµων ουσιών που παρακάµπτει τους εθνικούς
ελέγχους µέσω γειτονικών χωρών. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών
συµφωνιών, η Κοινότητα πρέπει να αρχίσει σύντοµα διαπραγµατεύσεις για τη
σύναψη συµφωνιών ελέγχου των πρόδροµων ουσιών µε τις συνδεδεµένες χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες κατέχουν σηµαντική θέση στην
παρασκευή των αποκαλούµενων νέων συνθετικών ναρκωτικών (αµφεταµίνες…).

Η καταπολέµηση της παράνοµης διοχέτευσης πρόδροµων ουσιών σε διεθνές
επίπεδο µπορεί να συνεπάγεται την ανταλλαγή «ευαίσθητων» πληροφοριών για
άτοµα ή εταιρείες. Οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται από την εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία. Εντούτοις, η Κοινότητα µπόρεσε να διευκολύνει αυτή την
ανταλλαγή πληροφοριών, µέσω της σύναψης της προαναφερθείσας συµφωνίας
για τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών, η οποία παρέχει την απαιτούµενη νοµική
κάλυψη για την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών. Η Κοινότητα πρέπει να
συνεχίσει αυτή την προσπάθεια και να της δώσει µία προοπτική, εφόσον
αποτελεί σηµαντική επιτυχία της Κοινότητας στην προσπάθεια να µειωθεί η
διάθεση πρόδροµων ουσιών για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών.

Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της διοχέτευσης πρόδροµων ουσιών για την
παραγωγή νέων συνθετικών ναρκωτικών πρέπει να λάβει υπόψη τον µεγάλο
αριθµό αυτών των ουσιών στην αγορά, οι οποίες µεταβάλλονται και εξελίσσονται
µε ταχύ ρυθµό. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι εφικτό να καθιερωθεί µηχανισµός
ελέγχου παρόµοιος µε αυτόν που έχει επιβληθεί για τις 22 καταγεγραµµένες
ουσίες, επειδή η επιβολή πρόσθετων περιορισµών σε περισσότερες ουσίες θα
είχε απλά σαν αποτέλεσµα να αποδυναµωθεί η συνολική αποτελεσµατικότητα
του συστήµατος ελέγχου των πρόδροµων ουσιών, ενώ θα δυσχερανθεί και η
παραγωγικότατη συνεργασία ανάµεσα στους διάφορους φορείς και στις αρχές.
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Οι 22 πρόδροµες ουσίες που ορίζονται στη Σύµβαση του ΟΗΕ του 1988 δεν
επαρκούν για την πλήρη αντιµετώπιση του προβλήµατος της εκτροπής του
εµπορίου πρόδροµων ουσιών. Για τον λόγο αυτό, αφού ληφθούν υπόψη οι
προαναφερθείσες νέες προκλήσεις που δηµιουργούν τα νέα συνθετικά
ναρκωτικά, πρέπει να καταρτισθούν «ειδικοί κατάλογοι ουσιών υπό επιτήρηση»
για τις µη καταγεγραµµένες πρόδροµες ουσίες. Οι εν λόγω κατάλογοι θα
απεικονίζουν την εξέλιξη των διαφόρων διαδικασιών παράνοµης διοχέτευσης
στην Κοινότητα των χηµικών ουσιών που περιλαµβάνονται σε αυτούς τους
καταλόγους καθώς και την αρχή της συνεργασίας µε τη βιοµηχανία.

Οι συστάσεις της Ειδικής Οµάδας ∆ράσης G7 για τις Χηµικές Ουσίες, του 1991,
περιέχουν µια προσέγγιση µε συγκεκριµένους στόχους, η οποία προσανατολίζει
τους διεθνείς µηχανισµούς ελέγχου των πρόδροµων ουσιών προς συγκεκριµένες
και περιορισµένες σε αριθµό χηµικές ουσίες, σε συνάρτηση µε τη φύση και τα
χαρακτηριστικά του εµπορίου κάθε προϊόντος. Η προσέγγιση αυτή είναι
περισσότερο ρεαλιστική και αποτελεσµατική από άποψη κόστους, σε σύγκριση
µε τον εκτενή έλεγχο ενός µεγάλου φάσµατος χηµικών ουσιών.

3.1.2 Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες

Η Επιτροπή έχει υποβάλει στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο τη δεύτερη έκθεση,
που ενέκρινε την 1η Ιουλίου 199815, σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας για την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες16. Αναφέρει ότι όλα τα
κράτη µέλη έχουν θέσει σε εφαρµογή την οδηγία. Η µοναδική διαδικασία λόγω
παραβάσεως που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά τις ανώνυµες καταθέσεις
ταµιευτηρίου στην Αυστρία.

Η έκθεση καταγράφει µια σχετικά θετική εκτίµηση της επίπτωσης από την
εφαρµογή της οδηγίας. Εντούτοις, ένας από τους σηµαντικούς στόχους της
οδηγίας έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να
εκτιµηθεί το µέγεθος του ποσού από παράνοµες δραστηριότητες του οποίου η
νοµιµοποίηση έχει αποτραπεί. Από την άλλη πλευρά, τα δεδοµένα για τις
αναφορές ύποπτων συναλλαγών, όπως ορίζονται στον παράρτηµα 8, δείχνουν
ότι ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας έχει ανταποκριθεί σχετικά ικανοποιητικά στις
ευθύνες του βάσει της οδηγίας. Εν ολίγοις, όλα τα κράτη µέλη συνεχίζουν να
τηρούν αποφασιστική στάση κατά της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.

Μια ειδική για το ζήτηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες υποοµάδα εµπειρογνωµόνων της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας
ανέλυσε την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων καταπολέµησης της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στο πλαίσιο της
συνεργασίας βάσει του Τίτλου VI της ΣΕΕ, εφόσον τα αποτελέσµατα της
προσπάθειας αυτής όσον αφορά τις διώξεις, τις καταδίκες και τις κατασχέσεις
περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν µέχρι στιγµής να µην είναι ικανοποιητικά.
Για να ενθαρρυνθεί η αποτελεσµατική συνεργασία ανάµεσα στα κράτη µέλη σε
αυτό τον τοµέα, το Συµβούλιο ενέκρινε στις 3 ∆εκεµβρίου 1998, δυνάµει του
άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την ΕΕ, κοινή δράση σχετικά µε τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη

15 COM (1998) 401 τελικό
16 ΕΕ αριθ. 166 της 28.06.91
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δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων και των προϊόντων του
εγκλήµατος17.

Επιπλέον, η Επιτροπή ανακοίνωσε στη δεύτερη έκθεσή της και στο σχετικό
δελτίο τύπου ότι έχει αρχίσει να επεξεργάζεται πρόταση δεύτερης οδηγίας
σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, η οποία θα
επεκτείνει και θα επικαιροποιεί την οδηγία του 1991. Η πρόταση αυτή έχει στόχο
να θέσει σε εφαρµογή τις συστάσεις που σχετίζονται µε τους τοµείς κοινοτικής
αρµοδιότητας του Σχεδίου ∆ράσης κατά του οργανωµένου εγκλήµατος καθώς και
ορισµένες από τις επιθυµίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιο
συγκεκριµένα, προτίθεται να διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και σε
ορισµένες µη χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και επαγγέλµατα.

Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είναι παγκόσµιο
πρόβληµα και οι προσπάθειες για την καταπολέµησή του θα είναι
αποτελεσµατικές µόνο αν όλες οι χώρες και οι περιοχές του κόσµου
συµµεριστούν τον ίδιο στόχο. Ανεξάρτητα από το πόσο τεχνολογικά προηγµένα
είναι τα συστήµατα της ΕΕ (ή των µελών της FATF) για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, θα είναι
αναποτελεσµατικά, εάν άλλες χώρες ή περιοχές διαθέτουν ανεπαρκή ή δεν έχουν
καθόλου παρόµοια συστήµατα. Για τον λόγο αυτό έχουν µεγάλη σηµασία η
Οµάδα ∆ράσης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα (FATF) και οι συνολικές
προσπάθειες των Ηνωµένων Εθνών καθώς και η εξωτερική δράση της ΕΕ σε
αυτόν τον τοµέα.

Η FATF είναι ο σηµαντικότερος διεθνής οργανισµός για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Έχει αποφασισθεί η
παράταση της θητείας του για µία ακόµη πενταετία από τα µέσα του 1999. Η
FATF αρχίζει προσπάθεια για την ένταξη ενός µικρού αριθµού στρατηγικής
σηµασίας νέων µελών και για τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου δικτύου
περιφερειακών οργανισµών καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες. Έχουν αρχίσει επίσης οι εργασίες σχετικά µε δύο
σύνθετες και «ευαίσθητες» αποστολές που έχει αναθέσει η Οµάδα των 7/8 στην
FATF, σχετικά µε τις µη κοινές δικαιοδοσίες (σε όρους υπερβολικού τραπεζικού
απορρήτου και αδιαφανών εταιρικών διαρθρώσεων) και µε τη χρησιµοποίηση
µηχανισµών άµυνας κατά της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες για την καταπολέµηση της φορολογικής απάτης.

Σηµαντικότατες είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέµηση
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στα πλαίσια του
προγράµµατος Phare, περιλαµβανοµένης της στήριξης που παρέχεται στο
σχέδιο αµοιβαίας αξιολόγησης του Συµβουλίου της Ευρώπης. Παρόµοια
προσπάθεια αρχίζει και στο πλαίσιο του προγράµµατος TACIS (µελέτη
σκοπιµότητας στη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία). Έχει τεθεί σε
εφαρµογή από κοινού µε τις ΗΠΑ σχέδιο µεγάλης κλίµακας στην Καραϊβική και
εκτελείται ένα άλλο σχέδιο για τις πέντε χώρες της Κοινότητας των Άνδεων. Το
πρόγραµµα καταπολέµησης των ναρκωτικών SADC περιέχει επίσης ένα σκέλος
για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης παράνοµου χρήµατος. Συνεχίζονται οι
εργασίες για να διαπιστωθεί αν θα είναι δυνατή η συγχρηµατοδότηση µέτρων για
τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της ∆ιάσκεψης Ευρώπης-Ασίας (ASEM).

17 ΕΕ αριθ. L 333 της 9.12.98
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Αυτές οι εξωτερικές προσπάθειες είναι σηµαντικές και προβάλλουν διεθνώς τη
δράση της Επιτροπής και της ΕΕ. Πρέπει να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν
ακόµη περισσότερο.

3.1.3 Η αποτροπή της χρησιµοποίησης νέων συστηµάτων επικοινωνιών (π.χ.
Internet) ως µέσο για την ανάπτυξη της κατάχρησης, παραγωγής και
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών

Η νέα τεχνολογία, και κυρίως το Internet, µπορεί να έχουν και θετική και αρνητική
επίπτωση όσον αφορά την κατάχρηση ναρκωτικών. Παράδειγµα της θετικής
επίπτωσης είναι ότι το Internet µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά την κατάχρηση ναρκωτικών και την
παροχή ακριβούς πληροφόρησης για τη φθορά που προκαλούν στην υγεία τα
ναρκωτικά, και κυρίως τα νέα συνθετικά ναρκωτικά. Όσον αφορά τις αρνητικές
επιπτώσεις, το Internet µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παράνοµες δραστηριότητες
σχετικά µε τα ναρκωτικά, ιδίως (i) για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις
χηµικές πρόδροµες και τις βασικές ουσίες, την πρόσβαση σε ειδική για τα
ναρκωτικά βιβλιογραφία και στην αγορά του απαραίτητου εργαστηριακού
εξοπλισµού για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών, (ii) για την παροχή
οδηγιών για την παράνοµη παρασκευή τους και (iii) για την προώθηση της
κατανάλωσης ναρκωτικών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έλαβαν στις 25 Ιανουαρίου 1999
απόφαση για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της
ασφαλέστερης χρήσης του Internet µέσω της καταπολέµησης του παράνοµου και
βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα18. Το Σχέδιο ∆ράσης καλύπτει
περίοδο τεσσάρων ετών από 1 Ιανουαρίου 1999 έως 31 ∆εκεµβρίου 2002, µε
συνολική χορήγηση 25 εκατ. ευρώ. Η εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης για το
Internet θα στοχεύει ειδικότερα (i) στη δηµιουργία ενός ασφαλέστερου
περιβάλλοντος, µέσω της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου γραµµών
άµεσης βοήθειας, όπου η βελτίωση της συνεργασίας ανάµεσα στη βιοµηχανία και
στις αρχές επιβολής του νόµου θα έχει ουσιαστική σηµασία για να είναι δυνατή η
πλήρης αξιοποίηση των γραµµών άµεσης βοήθειας και (ii) στην ενθάρρυνση
ενεργειών ευαισθητοποίησης. Η ευθύνη για την ποινική δίωξη και τιµωρία όσων
ευθύνονται για το παράνοµο περιεχόµενο πολυµέσων εξακολουθεί να υπάγεται
στη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών επιβολής του νόµου, ειδικότερα µε τη
βοήθεια της Europol.

3.2. Συνθετικά ναρκωτικά

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆ουβλίνου, τον ∆εκέµβριο 1996, επισήµανε την
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στο πρόβληµα των συνθετικών ναρκωτικών,
τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και σε άλλες χώρες, κυρίως της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, και να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα σε τρία επίπεδα: (α)
νοµοθετικό, (β) πρακτικής συνεργασίας για την καταπολέµηση της παραγωγής
και παράνοµης διακίνησης, περιλαµβανοµένης της βελτιωµένης συνεργασίας
ανάµεσα στις εθνικές αρχές και στη χηµειοβιοµηχανία και (γ) της διεθνούς
συνεργασίας19.

18 Απόφαση αριθ. 276/1999/ΕΚ, ΕΕ αριθ. L 33 της 6.02.99
19 Η κοινή διάσκεψη ΕΕ/ΕΚ/Προεδρίας για τα συνθετικά ναρκωτικά (Βρυξέλλες, 27-28.11.97)
εξέδωσε ορισµένες συστάσεις για τον τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος σε όλα τα µέτωπα
(πρόληψη, πληροφόρηση, έρευνα, προστασία της υγείας και θεραπεία, µείωση της προσφοράς
και επιβολή του νόµου). LIBE 103 EN. PE 167.784
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Το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά20 που έχει
τεθεί πρόσφατα σε λειτουργία, τον συντονισµό του οποίου ασκούν η Europol και
το ΕΚΠΝΤ, θα πρέπει να συµβάλλει στην αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων
που δηµιουργούν η κατανάλωση και παραγωγή αυτών των νέων ναρκωτικών.

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για τον έλεγχο των νέων συνθετικών
ναρκωτικών21, ανέφερε ότι σε µεταγενέστερο στάδιο επιπλέον µέσα ενδέχεται να
ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της καταπολέµησης της παράνοµης
διακίνησης και χρήσης συνθετικών ναρκωτικών µε βάση ενδεχοµένως τη
συζήτηση για τα σχετικά πλεονεκτήµατα του "καταλόγου επείγουσας
προτεραιότητας" της προσέγγισης βάσει των γενετικών χαρακτηριστικών ή της
αναλογικής προσέγγισης που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

3.3 Η εφαρµογή του Τίτλου VI της Συνθήκης του Άµστερνταµ

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ

Το νέο νοµικό πλαίσιο που θεσπίζεται από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ
περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ τµήµα ∆. Στην ανακοίνωση της 14ης Ιουλίου 1998
µε τίτλο «Προς ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»22, η Επιτροπή
αναφέρει ότι η Συνθήκη του Άµστερνταµ θα ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα
της Επιτροπής να συµβάλλει στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών καθώς και σε τοµείς στους οποίους δεν διέθετε
στο παρελθόν επίσηµη αρµοδιότητα ή δικαίωµα πρωτοβουλίας.

Το Σχέδιο ∆ράσης για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Οι απόψεις µας για την προαναφερθείσα ανακοίνωση έχουν ληφθεί υπόψη στο
Σχέδιο ∆ράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά την αναζήτηση
του καλύτερου τρόπου εφαρµογής των διατάξεων της Συνθήκης του Άµστερνταµ
σχετικά µε τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το
οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης.

Το Σχέδιο ∆ράσης κάνει ειδική αναφορά στα ναρκωτικά σε σχέση µε τον χώρο
ασφάλειας. Πιο συγκεκριµένα, το Σχέδιο ∆ράσης αναφέρει ότι τα ναρκωτικά
αποτελούν απειλή για τη συλλογική και ατοµική ασφάλεια από πολλές απόψεις
και ότι συχνά, αν όχι πάντοτε, συνδέονται µε το οργανωµένο έγκληµα. Πρόκειται
για έναν τοµέα στον οποίο η Ευρώπη έχει προσφέρει τη δική της ξεχωριστή και
εποικοδοµητική συµβολή µε την εµµονή της στην εφαρµογή µιας συνολικής
πολιτικής, η οποία βασίζεται στην κοινή ευθύνη ανάµεσα στις χώρες
κατανάλωσης και παραγωγής. Σε αυτό το συνολικό πλαίσιο, είναι σαφές ότι
σηµαντική συνιστώσα είναι η κινητοποίηση όλων των υφισταµένων δικαστικών
και αστυνοµικών υπηρεσιών κατά των λαθρεµπόρων ναρκωτικών και των
εγκληµατικών οργανώσεων.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ ανάµεσα στις
αστυνοµικές, τελωνειακές και τις άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόµου των

20Κοινή δράση που θεσπίστηκε από το Συµβούλιο στις 16 Ιουνίου 1997 για τον έλεγχο των
συνθετικών ναρκωτικών (ΕΕ αριθ. L 167 της 25.06.1997)
21 COM(1997) 249 τελικό της 23.05.1997, σ. 5
22 COM (1998) 459 τελικό
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κρατών µελών. Το Σχέδιο ∆ράσης για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης στηρίζει και προωθεί τη συνεργασία ανάµεσα σε όλες
αυτές τις υπηρεσίες επιβολής του νόµου, στοιχείο που θα συµβάλλει στην
αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών της Ένωσης για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών.

Στους τοµείς της συνεργασίας για την επιβολή του νόµου και της συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις, το Σχέδιο ∆ράσης για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης περιέχει χρονοδιάγραµµα εφαρµογής µέτρων εντός
δύο και πέντε ετών από την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ. Τα
µέτρα αυτά που θα σχεδιασθούν και θα εφαρµοσθούν, θα έχουν πραγµατική
επίπτωση στην παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και στις παράνοµες
δραστηριότητες που συνδέονται µε τα ναρκωτικά, όπως η νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.

Στον τοµέα των ναρκωτικών, όλα τα µέτρα που προτείνονται στο Σχέδιο ∆ράσης
έχουν εξαιρετικά µεγάλη σηµασία, αλλά ίσως σηµαντικότερα απ` όλα είναι εκείνα
που ορίζεται ότι πρέπει να ληφθούν εντός δύο ετών από την έναρξη της ισχύος
της Συνθήκης. Τα µέτρα αυτά καλύπτουν την αστυνοµική συνεργασία και τη
συνεργασία των δικαστικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις.

Στο πλαίσιο της αστυνοµικής συνεργασίας, το Σχέδιο ∆ράσης εστιάζεται στο έργο
της Europol για την επιχειρησιακή συνεργασία23. Στα άλλα µέτρα αστυνοµικής και
τελωνειακής συνεργασίας περιλαµβάνονται:

- η κοινή αξιολόγηση ειδικών µεθόδων έρευνας σε σχέση µε την ανίχνευση
σοβαρών µορφών οργανωµένου εγκλήµατος (π.χ. ελεγχόµενες παραδόσεις,
επιτήρηση)⋅

- εξέταση των ρυθµίσεων βάσει των οποίων µια υπηρεσία επιβολής του νόµου
ενός κράτους µέλους θα µπορούσε να δράσει στην επικράτεια ενός άλλου, στα
πλαίσια του κεκτηµένου του Σένγκεν.

Εξίσου σηµαντικά, όσον αφορά τη συνεργασία στο πλαίσιο της Europol, είναι τα
ακόλουθα µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν σε περίοδο πέντε ετών:

- για την καθιέρωση επαφών µεταξύ εισαγγελικών/ανακριτικών υπαλλήλων

ειδικών στην καταπολέµηση της οργανωµένης εγκληµατικότητας⋅

- για τη δηµιουργία δικτύου έρευνας και τεκµηρίωσης σχετικά µε τη διασυνοριακή

εγκληµατικότητα⋅

- γιά την βελτίωση των στατιστικών σχετικά µε τη διασυνοριακή εγκληµατικότητα.

- για τη δηµιουργία συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και αναλύσεων
σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

23 Μία από τις προτεραιότητες που περιλαµβάνει η Συνθήκη του Άµστερνταµ είναι ο καθορισµός
του χαρακτήρα και του πεδίου των επιχειρησιακών εξουσιών της Europol, η οποία θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να «ζητεί από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να διενεργούν και να
συντονίζουν τις έρευνές τους» και να δρα στο πλαίσιο «επιχειρησιακών δράσεων κοινών
οµάδων».
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Στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, το Σχέδιο ∆ράσης
αναφέρεται στη θέσπιση µέτρων για τον καθορισµό ελάχιστων κανόνων ως προς
τα στοιχεία της αντικειµενικής υποστάσεως των αξιόποινων πράξεων και τις
ποινές στον τοµέα της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, ως µέτρο που θα
πρέπει να ληφθεί εντός δύο ετών από την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης του
Άµστερνταµ.

Η ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στον τοµέα των ναρκωτικών θα
αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο, αν ληφθούν υπόψη οι επιχειρησιακές
δραστηριότητες και τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο της Σύµβασης
Σένγκεν, οι οποίες έχουν συµβάλει στο να αυξηθούν οι προσπάθειες για τον
έλεγχο της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών.

Τέλος, το Σχέδιο ∆ράσης κάνει αναφορά στη διαδικασία διεύρυνσης, συνδέοντάς
την µε την προενταξιακή στρατηγική. Οι τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των
Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελούν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα µέτρα που προτείνει το Σχέδιο ∆ράσης θα συµβάλουν στην ενδυνάµωση του
κεκτηµένου στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων,
προσδιορίζοντας, προς όφελος των υποψήφιων χωρών, µε σαφήνεια και
συνολικά τις προτεραιότητες της Ένωσης σε αυτό τον τοµέα.

4. ∆ράση σε διεθνές επίπεδο

Η διεθνής διάσταση του ζητήµατος της καταπολέµησης των ναρκωτικών απαιτεί
εντατική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή πρέπει να αναπτυχθεί µε τις
ενδιαφερόµενες χώρες και περιοχές σε στήριξη των εθνικών ή/και περιφερειακών
σχεδίων (κύριων σχεδίων), όπου υπάρχουν, βάσει των κατευθυντήριων αρχών,
µε την πλήρη χρησιµοποίηση όλων των υφισταµένων µέσων (αναπτυξιακών,
τεχνολογικών, χρηµατοοικονοµικών και εµπορικών, πολιτικού διαλόγου,
συνεργασίας στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων). Η
συνεργασία της ΕΕ µε τις βιοµηχανικές χώρες και το Πρόγραµµα Καταπολέµησης
των Ναρκωτικών του ΟΗΕ (UNDCP) και άλλους ειδικούς διεθνείς φορείς και
οµάδες θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί.

• Βασικές αρχές της διεθνούς συνεργασίας

Η σοβαρότητα και η κοινή απειλή που δηµιουργεί το πρόβληµα των ναρκωτικών
τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες, απαιτεί
εντατικότερη συνεργασία σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. Η
ειδική σύνοδος του 1998 για τα ναρκωτικά της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών (UNGASS) αναγνώρισε ότι η διεθνής συνεργασία για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών πρέπει να ενταχθεί στη συνολική προσπάθεια
για την προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, µε την ευρύτερη
έννοια του όρου.

Με την έγκριση της πολιτικής διακήρυξης της UNGASS, η διεθνής κοινότητα,
περιλαµβανοµένης της ΕΕ, υιοθέτησε ορισµένες βασικές αρχές:

- Καταµερισµένη ευθύνη: η καταπολέµηση των ναρκωτικών αποτελεί
κοινή και καταµερισµένη ευθύνη που απαιτεί µια ολοκληρωµένη και

ισορροπηµένη προσέγγιση⋅
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- Η ενσωµάτωση του ζητήµατος της καταπολέµησης των ναρκωτικών
στη διαδικασία ανάπτυξης: οι προσπάθειες για τη µείωση της προσφοράς /
ζήτησης πρέπει να είναι ολοκληρωµένες και να στηρίζουν τις υφιστάµενες

πολιτικές κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης⋅
- Ισορροπηµένη προσπάθεια για τη µείωση της ζήτησης και της
προσφοράς: η µείωση της ζήτησης έχει για πρώτη φορά αναγνωριστεί ως µια

από τις βασικές αρχές της παγκόσµιας στρατηγικής στον τοµέα των ναρκωτικών⋅
- Σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
- Στήριξη των πολυµερών προσπαθειών: τα προβλήµατα ελέγχου των

ναρκωτικών πρέπει να αντιµετωπίζονται σε πολυµερές πλαίσιο⋅ το
πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση των ναρκωτικών
(UNDCP) έχει αναγνωρισθεί ως κέντρο επιστηµονικής αριστείας και πολύτιµη
πηγή γνώσεων σε θέµατα ναρκωτικών. Μπορούν επίσης να συνεισφέρουν και
άλλοι ειδικευµένοι διεθνείς οργανισµοί µε την πολύτιµη πείρα τους.

• Εφαρµογή των αποφάσεων της UNGASS (ειδική σύνοδος της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ)

Στη συνεδρίαση της επιτροπής του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά (CND), η οποία
πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη τον Μάρτιο 1999, ελήφθησαν σηµαντικά µέτρα
από τη διεθνή κοινότητα, περιλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να
στηριχθεί η εφαρµογή των διαφόρων σχεδίων δράσης και άλλων µέτρων που
ενέκρινε, τον Ιούνιο 1998, η ειδική σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά (UNGASS). Τα Σχέδια ∆ράσης αφορούν (i)
τη διεθνή συνεργασία για την εξάλειψη των παράνοµων καλλιεργειών και για τις
εναλλακτικές αναπτυξιακές δυνατότητες, (ii) τις κατευθυντήριες αρχές για τη
µείωση της ζήτησης ναρκωτικών και (iii) την παράνοµη παρασκευή, διακίνηση και
κατάχρηση διεγερτικών ουσιών τύπου αµφεταµίνης και των πρόδροµων ουσιών
τους. Τα άλλα µέτρα αφορούν τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών, τη δικαστική
συνεργασία και τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

• Ενσωµάτωση της διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ στον τοµέα της
καταπολέµησης των ναρκωτικών στους ευρύτερους στόχους των εξωτερικών
σχέσεων της ΕΕ

Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει τη σηµασία του προβλήµατος των ναρκωτικών για την
εξωτερική πολιτική, θέτοντας σε εφαρµογή δύο βασικές κατηγορίες δράσης.
Πρώτον, η πολυµερής δράση αναλαµβάνεται µέσω (i) της ενεργού στήριξης της
διαµόρφωσης πολιτικής σε παγκόσµιο επίπεδο, (ii) της ενίσχυσης της
στρατηγικής που διαµορφώνουν τα όργανα του ΟΗΕ και (iii) της αποτελεσµατικής
λειτουργίας άτυπων φορέων. ∆εύτερον, η διµερής δράση και οι περιφερειακές
δράσεις υλοποιούνται µε τη βοήθεια τριών τύπων µέσων συνεργασίας µε τις
τρίτες χώρες: πολιτικός διάλογος, εµπορική πολιτική και τεχνική και
χρηµατοδοτική ενίσχυση. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να εντάσσει τη διεθνή
συνεργασία για την καταπολέµηση των ναρκωτικών στους ευρύτερους στόχους
των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.
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• Πλήρης αξιοποίηση των µέσων της ΕΚ για τη διεθνή συνεργασία
(αναπτυξιακή, τεχνική και χρηµατοδοτική ενίσχυση και µέσα εµπορικής
πολιτικής, όπως το σύστηµα γενικευµένων προτιµήσεων)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα µέσα της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για διεθνή συνεργασία (αναπτυξιακή, τεχνική και
χρηµατοδοτική ενίσχυση και µέσα εµπορικής πολιτικής, όπως το σύστηµα
γενικευµένων προτιµήσεων – ΣΓΠ) στο πλαίσιο των στρατηγικών και
αναπτυξιακών σχεδίων τρίτων χωρών ή/και περιφερειών. Αυτό σηµαίνει ότι το
ζήτηµα της καταπολέµησης των ναρκωτικών πρέπει να θεωρηθεί ως
αναπόσπαστο µέρος της συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη. Όσον αφορά το
ΣΓΠ, η Επιτροπή θεωρεί χρήσιµο να συνεχίσει την εφαρµογή ειδικών εµπορικών
ρυθµίσεων για να στηρίξει τις προσπάθειες αντιµετώπισης της παράνοµης
παραγωγής ναρκωτικών, υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόµενες χώρες θα
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέµηση των ναρκωτικών και ότι
οι προσπάθειες αυτές θα έχουν αποτελέσµατα. Βάσει αξιολόγησης της
επίπτωσης του ΣΓΠ στην καταπολέµηση των ναρκωτικών, η γεωργική
συνιστώσα του ΣΓΠ της ΕΚ που χορηγήθηκε στις χώρες των Άνδεων και της
Κεντρικής Αµερικής παρατάθηκε µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 και για πρώτη
φορά παραχωρήθηκε στις χώρες της Κεντρικής Αµερικής το βιοµηχανικό
σύστηµα γενικευµένων προτιµήσεων.

• Πλήρης αξιοποίηση των µέσων της ΚΕΠΠΑ στα πλαίσια της διµερούς και
πολυµερούς συνεργασίας, περιλαµβανοµένου του πολιτικού διαλόγου, των
κοινών θέσεων και κοινών δράσεων

Η Συνθήκη παρέχει το πεδίο για ισχυρότερη συνολική εξωτερική δράση
καταπολέµησης των ναρκωτικών, µέσω της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), η οποία προβλέπει τη χρησιµοποίηση κοινών
δράσεων, σε ειδικούς τοµείς στους οποίους τα κράτη µέλη έχουν σηµαντικά κοινά
συµφέροντα, και για την καθιέρωση συστηµατικής συνεργασίας εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. Μέχρι σήµερα, οι
ενέργειες της ΕΕ είχαν κυρίως τη µορφή πολιτικού διαλόγου µε τρίτες χώρες. Ο
διάλογος έχει αναπτυχθεί περισσότερο µε τη συστηµατική εισαγωγή ρητρών για
την καταπολέµηση των ναρκωτικών στις συµφωνίες συνεργασίας. Επιπλέον, η
ΕΕ συντονίζει συστηµατικά τις δραστηριότητές της στους διεθνείς οργανισµούς.

Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να εδραιωθούν ως
αναπόσπαστο µέρος της συνεργασίας της ΕΕ µε τρίτες χώρες και σε πολυµερές
και σε διµερές επίπεδο. Όσον αφορά τις διµερείς σχέσεις, πρέπει να δοθεί
µεγαλύτερη έµφαση στο συσχετισµό που υπάρχει ανάµεσα στην αναπτυξιακή
συνεργασία και στην πολιτική δέσµευση τρίτων χωρών για την προώθηση
χρηστής διακυβέρνησης, των αρχών του κράτους δικαίου και τον σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

• Ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας σε θέµατα ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων

Υπάρχει όλο και µεγαλύτερη ανάγκη να αναπτυχθεί µια συνεπής προσέγγιση
όσον αφορά τους τρόπους συνεργασίας της ΕΕ µε τρίτες χώρες και ευρύτερες
περιοχές για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών. Το
ζήτηµα αυτό αποτελεί ήδη σηµαντική συνιστώσα των βασικών πρωτοβουλιών
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στον τοµέα των ναρκωτικών που έχει αναλάβει η ΕΕ στη Λατινική Αµερική, την
Καραϊβική και την Κεντρική Ασία. Υπάρχουν επίσης διατάξεις που διέπουν τη
συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα, ένας µεγάλος αριθµός συµφωνιών συνεργασίας
(και εταιρικής σχέσης) µε τρίτες χώρες και περιοχές. Θα πρέπει να καταβληθούν
συντονισµένες προσπάθειες όλων των αρµόδιων αρχών της ΕΕ, ενώ η Europol
θα έχει ιδιαίτερο ρόλο στους τοµείς της συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και
στον συντονισµό των εθνικών ερευνών. Η Επιτροπή θα συµβάλει σε αυτές τις
κοινές προσπάθειες, κυρίως µέσω του αποτελεσµατικού συντονισµού µε τα µέσα
του πρώτου πυλώνα (καταπολέµηση της νοµιµοποίησης παράνοµου χρήµατος,
πρόδροµες ουσίες) και µέσω της χορήγησης διαθεσίµων κεφαλαίων, όπου αυτό
είναι δυνατό.

• Επιχειρησιακός συντονισµός ανάµεσα στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη σε
συγκεκριµένες τρίτες χώρες / περιοχές, µε στόχο την κοινή αξιολόγηση και
εφαρµογή προγραµµάτων

Η αποτελεσµατική εφαρµογή µιας συνολικής και ολοκληρωµένης αντιµετώπισης
του φαινοµένου των ναρκωτικών σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί την ανάληψη δράσης σε
διαφορετικά επίπεδα. Απαιτεί, επίσης, τη συµµετοχή ενός µεγάλου φάσµατος
συντελεστών, κυβερνητικών και µη κυβερνητικών υπηρεσιών. Η εφαρµογή του
παρόντος Σχεδίου ∆ράσης θα απαιτήσει µια συνεχή προσπάθεια συντονισµού
για την από κοινού εκτίµηση και εφαρµογή των προγραµµάτων.

• Οι βασικές χώρες και περιοχές στόχου

Οι βασικές περιοχές στόχου είναι οι υποψήφιες χώρες24, η Λατινική Αµερική /
Καραϊβική και η Κεντρική Ασία µέχρι την Υπερκαυκασία.

Όσον αφορά τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, η ΕΕ αναµένει την περαιτέρω
ενίσχυση του διαλόγου στον τοµέα αυτό µε τις διάφορες υποπεριφερειακές
οµάδες καθώς και του διαλόγου σε ειδικά θέµατα που αφορούν το ζήτηµα των
ναρκωτικών µε τις χώρες των Άνδεων. Επιπλέον, η ΕΕ αναµένει ότι οι χώρες της
Λατινικής Αµερικής θα διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στο νέο µηχανισµό
συνεργασίας / συντονισµού στον τοµέα των ναρκωτικών ανάµεσα στις χώρες της
Ευρώπης και της Λατινικής Αµερικής / Καραϊβικής. Οι πρώτες συνεδριάσεις
πραγµατοποιήθηκαν τον Απρίλιο 1999. Στον τοµέα της συνεργασίας, έχει εγκριθεί
ένα συνολικό Σχέδιο ∆ράσης για τη Λατινική Αµερική. Το Σχέδιο αυτό τονίζει τη
σηµασία που έχει και για τις δύο πλευρές η διατήρηση µιας ισορροπηµένης
προσέγγισης του προβλήµατος, επιβεβαιώνει τη σηµασία της αρχής του
επιµερισµού της ευθύνης και προσδιορίζει ένα σύνολο θεµάτων στα οποία
πρέπει να εστιάσουν στο µέλλον την προσοχή τους η Επιτροπή και τα κράτη
µέλη, µε στόχο κυρίως να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία ανάµεσα στη
Λατινική Αµερική και την Καραϊβική, αλλά και ανάµεσα στις διάφορες
υποπεριφερειακές ενώσεις της Λατινικής Αµερικής.

Η πρωτοβουλία της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών στην Καραϊβική
έχει βελτιώσει σηµαντικά τη συνεργασία και τον συντονισµό των µέτρων
καταπολέµησης των ναρκωτικών και ανάµεσα στις χώρες της Καραϊβικής αλλά
και ανάµεσα στις χώρες χορηγούς, προς όφελος της ευρύτερης περιοχής. Η
δηµιουργία ενός γραφείου της Επιτροπής για τον έλεγχο των ναρκωτικών στα

24
Βλέπε περιγραφή του προγράµµατος Phare για την καταπολέµηση των ναρκωτικών στιη

σελίδα 9.
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νησιά Μπαρµπάντος έχει αυξήσει σηµαντικά το κύρος της ΕΕ στον τοµέα του
ελέγχου των ναρκωτικών και έχει βελτιώσει την παρακολούθηση των
χρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα δραστηριοτήτων για τον έλεγχο των
ναρκωτικών, που αντιπροσωπεύουν περίπου 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του
Σχεδίου ∆ράσης των Μπαρµπάντος. Στο πλαίσιο αυτό, η δηµιουργία του
Γραφείου Θαλάσσιας Συνεργασίας ΕΕ / Καραϊβικής / ΗΠΑ έχει διευκολύνει το
στενότερο διάλογο και τη θαλάσσια συνεργασία για την αντιµετώπιση
προβληµάτων που συνδέονται µε την παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών.

Παρατηρείται µεγάλη διακίνηση ναρκωτικών από το Αφγανιστάν και τις γειτονικές
χώρες, µέσω των ΝΑΚ, µε προορισµό κυρίως την ΕΕ. Η συνεργασία στο πλαίσιο
του Tacis, όσον αφορά τα ζητήµατα των ναρκωτικών, καλύπτεται από τρία
προγράµµατα: (i) Τελωνειακής Συνεργασίας, (ii) το πρόγραµµα ∆ιέλευσης των
Συνόρων και (iii) των θεµάτων ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,
πρόγραµµα το οποίο καταρτίζεται τώρα. Το Πρόγραµµα Τελωνειακής
Συνεργασίας στην Κεντρική Ασία συµβάλλει, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, στην
καθιέρωση αποτελεσµατικών συνοριακών ελέγχων και στη χρησιµοποίηση
µεθόδων ανίχνευσης, περιλαµβανοµένου του προσδιορισµού της χηµικής
σύνθεσης των ναρκωτικών και της ανάλυσης κινδύνου κατά τον εντοπισµό της
διακίνησης ναρκωτικών. Το Πρόγραµµα ∆ιέλευσης των Συνόρων παρέχει στήριξη
και υποδοµή για όλες τις υπηρεσίες που εργάζονται σε συγκεκριµένα σηµεία
διέλευσης των συνόρων ανάµεσα στα δυτικά σύνορα των ΝΑΚ και των χωρών
της Κεντρικής Ευρώπης και της ΕΕ. Παρέχει βοήθεια σε όλες τις υπηρεσίες
επιβολής του νόµου στα σηµεία διέλευσης των συνόρων και αναµένεται ότι θα
έχει επίπτωση στη διευκόλυνση του εµπορίου, ενώ θα συµβάλλει στο να
αυξηθούν τα ποσοστά ανίχνευσης κατά τη διακίνηση παράνοµων ουσιών. Το
Πρόγραµµα στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων
εστιάζεται και σε άλλους οργανισµούς, όπως τα Υπουργεία Εσωτερικών και οι
αστυνοµικές υπηρεσίες, κυρίως στην Κεντρική Ασία και την περιοχή του
Καυκάσου, παρέχοντας στήριξη για την ενίσχυση των θεσµών, µέσω
δραστηριοτήτων σε επιχειρησιακό επίπεδο, κυρίως στα αεροδρόµια και στα
σηµεία διέλευσης των συνόρων. ∆ίνεται επίσης έµφαση στο ζήτηµα της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στη Ρωσία, την
Ουκρανία και τη Μολδαβία. Επιπλέον, διάφορες δραστηριότητες του
προγράµµατος αναπτύσσονται σήµερα σε στενό συντονισµό µε τα UNDCP και
UNDP.

Ένας άλλος βασικός στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου µε τις
χώρες της Βόρειας Αφρικής (κυρίως το Μαρόκο) και της Μέσης Ανατολής, στο
πλαίσιο της ευρω-µεσογειακής συνεργασίας, καθώς και η προώθηση της
συνεργασίας µε τις χώρες της Νότιας Αφρικής και της ∆υτικής Αφρικής. Η αρχή
έγινε στο Μαµπάθο/Νότια Αφρική τον Νοέµβριο 1995 και επιβεβαιώθηκε η
πολιτική δέσµευση στη διάσκεψη ΕΕ/SADC για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών στη ∆ιάσκεψη του Γκαµπορόνε, τον Φεβρουάριο 1998. Στην
υπουργική σύνοδο ΕΕ-SADC στη Βιέννη, τον Νοέµβριο 1998, η ΕΕ ανέλαβε τη
δέσµευση να στηρίξει την εφαρµογή του περιφερειακού προγράµµατος δράσης
για την καταπολέµηση των ναρκωτικών της SADC. Έχουν τεθεί σε εφαρµογή σε
16 χώρες της ∆υτικής Αφρικής περιφερειακά προγράµµατα µε στόχο να
στηρίξουν την ανάπτυξη των εθνικών ρυθµιστικών σχεδίων, των κατάλληλων
θεσµικών δοµών καθώς και την απαιτούµενη νοµοθεσία για την αντιµετώπιση της
απειλής των ναρκωτικών στην περιοχή.
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Μια άλλη περιοχή στην οποία θα µπορούσε να προωθηθεί και να αναπτυχθεί η
συνεργασία κατά τα επόµενα χρόνια είναι η Ασία, και κυρίως η Κίνα µε τους
ασιάτες εταίρους της ASEM. Όσον αφορά την Κίνα, η ανακοίνωση της Επιτροπής
«Η οικοδόµηση ενός συνολικού διαλόγου µε την Κίνα», του Μαρτίου 1998,
υπογραµµίζει την ανάγκη προώθησης ενός ουσιαστικού διαλόγου και
ενθάρρυνσης της συνεργασίας µε τη χώρα αυτή σε διάφορους τοµείς,
περιλαµβανοµένης της καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών.
Η δέσµευση αυτή πρέπει να αναπτυχθεί και η Κίνα πρέπει να συµµετάσχει στις
διεθνείς δραστηριότητες για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών. Το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη εποικοδοµητικού διαλόγου µε την
Κίνα είναι ο εντοπισµός της φύσης και του µεγέθους των προβληµάτων που
συνδέονται µε την παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα. Το ζήτηµα πρέπει
να συζητηθεί στη συνέχεια µε την Κίνα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-
Κίνας.

Πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία µε τις χώρες της Ασίας στο πλαίσιο της
∆ιάσκεψης Ευρώπης-Ασίας (ASEM). Πρέπει να συνεχιστούν πρωτοβουλίες
όπως η ανταλλαγή ανώτερων τελωνειακών υπαλλήλων και τα σεµινάρια για
τελωνειακούς υπαλλήλους και να αναπτυχθούν παρόµοιες ενέργειες σε ευρύτερη
βάση.

• Συνέχιση της διµερούς συνεργασίας µε τις βιοµηχανικές χώρες (ΗΠΑ,
Καναδά, Ιαπωνία) και ενδυνάµωση της πολυµερούς συνεργασίας σε διεθνείς
φορείς, όπως η Οµάδα των 8 και η Οµάδα του ∆ουβλίνου

Η συνεργασία µε τους βιοµηχανικούς µας εταίρους πρέπει να ενισχυθεί και σε
διµερές και σε πολυµερές επίπεδο. Ο πρώτος στόχος µας πρέπει να είναι η
στήριξη της εφαρµογής ολοκληρωµένων και/ή περιφερειακών πολιτικών και
προγραµµάτων, µε το γενικό στόχο της προώθησης του διαλόγου µε την ενεργό
συµµετοχή των δικαιούχων χωρών.

Ταυτόχρονα, πρέπει να έχουµε στόχο να αποκτήσουν οι ενέργειές µας
µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα. Η συµπληρωµατικότητα εξασφαλίζεται
καλύτερα όταν η συνεργασία βασίζεται σε κοινή εκτίµηση των αναγκών σε εθνικό
και κλαδικό επίπεδο. Στη συνέχεια είναι δυνατό να χορηγείται ενίσχυση βάσει των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των επιµέρους χορηγών και σε συνάρτηση µε τις
πιθανές πολιτικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα.

Στο διµερές επίπεδο, πρέπει να δηµιουργήσουµε ισχυρούς διαύλους
επικοινωνίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών για την
παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωµένο έγκληµα.

Το καλύτερο παράδειγµα επιτυχούς συνεργασίας µε µια βιοµηχανική χώρα είναι η
συνολική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο του νέου διατλαντικού προγράµµατος
δράσης. Η σχέση αυτή πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Κατά τα επόµενα
έτη, οι δύο εταίροι θα συνεχίσουν να εργάζονται σε κοινά σχέδια, όπως η
Πρωτοβουλία της Καραϊβικής, και θα προωθήσουν άλλες εποικοδοµητικές
ενέργειες σε διαφορετικές περιφέρειες του κόσµου, κυρίως στη νότια Αφρική, τη
Νιγηρία, την Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τη Λατινική Αµερική /
περιοχή Άνδεων.
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Η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ θα συνεχιστεί και ανάµεσα στις αµερικανικές και
ευρωπαϊκές υπηρεσίες επιβολής του νόµου, που θα συνεχίσουν να εργάζονται
από κοινού για την εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων.

Η συνεργασία µας µε τον Καναδά και την Ιαπωνία µπορεί επίσης να βελτιωθεί. Η
συνεργασία µε τον Καναδά θα λάβει νέες διαστάσεις τα επόµενα έτη, εφόσον ο
Καναδάς οριστικοποίησε πρόσφατα την εσωτερική πολιτική για τα ναρκωτικά και
εργάζεται για τη χάραξη µιας εξωτερικής πολιτικής στον τοµέα αυτό. Σε αυτό το
πλαίσιο, θα διευρυνθεί και η συνεργασία µε την ΕΕ στα θέµατα των ναρκωτικών.

Η Ιαπωνία έχει εκφράσει την πρόθεσή της στις συνόδους κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας
να καθιερώσει διάλογο στον τοµέα της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου
ναρκωτικών, ο οποίος θα µπορούσε να εξελιχθεί σε τακτική ανταλλαγή
πληροφοριών στο πλαίσιο µιας οµάδας εµπειρογνωµόνων. Πρέπει επίσης να
αναφερθεί το ενδεχόµενο σύναψης συµφωνίας µε την Ιαπωνία για τις πρόδροµες
ουσίες.

Οι συζητήσεις στα πλαίσια της Οµάδας των Οκτώ (G8), πρέπει να συνεχιστούν
και να ενδυναµωθούν. Η G8 έχει αναγνωρίσει τη σχέση ανάµεσα στα ναρκωτικά
και στην ευρύτερη εγκληµατικότητα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και έχει
αναλάβει τη δέσµευση συνεργασίας και επιµερισµού της ευθύνης στη διεθνή
κοινότητα για την καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών. Στην προσπάθεια
αυτή περιλαµβάνεται η ενισχυµένη συνεργασία για τη µείωση της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών και χηµικών πρόδροµων ουσιών, η δράση για τη µείωση
της ζήτησης, µέσω πολιτικών για τη µείωση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και
στήριξη µιας παγκόσµιας αντιµετώπισης µε στόχο την εξάλειψη των παράνοµων
καλλιεργειών.

Ένα άλλο σηµαντικό βήµα όπου οι βιοµηχανικές χώρες µπορούν να συζητήσουν
θέµατα που άπτονται των ναρκωτικών, είναι η Οµάδα του ∆ουβλίνου. Αποτελεί
έναν άτυπο µηχανισµό διαβούλευσης ανάµεσα στους βασικούς διεθνείς
συντελεστές. Στην οµάδα αυτή συµµετέχουν τα κράτη µέλη της ΕΕ και η
Επιτροπή, η Αυστραλία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ. Στις
συνεδριάσεις λαµβάνουν επίσης µέρος εκπρόσωποι του προγράµµατος
καταπολέµησης των ναρκωτικών των Ηνωµένων Εθνών (UNDCP).
Πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο δύο βασικές συνεδριάσεις. Οι συζητήσεις έχουν
ως αντικείµενο περιφερειακές εκθέσεις που βασίζονται σε εκθέσεις οι οποίες
καταρτίζονται σε εθνικό (τοπικό) επίπεδο από τις αποκαλούµενες «µίνι οµάδες
του ∆ουβλίνου».

• Συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς

Η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς που είναι αρµόδιοι στον τοµέα των
ναρκωτικών πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
θεωρεί το UNDCP κέντρο επιστηµονικής αριστείας και πολύτιµη πηγή γνώσης για
θέµατα που αφορούν τα ναρκωτικά. Το UNDCP είναι σηµαντικός εταίρος που
µπορεί να προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στις υπηρεσίες του, ενώ
αντιπροσωπεύει το κύριο µέσο συντονισµού των διεθνών δραστηριοτήτων
καταπολέµησης των ναρκωτικών. Άλλοι ειδικευµένοι διεθνείς οργανισµοί
µπορούν επίσης να παράσχουν πολύτιµη πείρα και εταιρικές σχέσεις, όπως για
παράδειγµα ο CICAD.
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5. Συντονισµός, ολοκλήρωση και απλούστευση

Ο συντονισµός έχει καθοριστικό χαρακτήρα λόγω της πολυµορφίας του
φαινοµένου των ναρκωτικών και των διαφορετικών µορφών που λαµβάνει η
δράση της ΕΕ. Ο συντονισµός πρέπει να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα µε τη
συµµετοχή όλων των οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ.

5.1 Ο συντονισµός σε επίπεδο Συµβουλίου

Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων της ΕΕ για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών ασκείται από την Οριζόντια Οµάδα για τα Ναρκωτικά (ΟΟΝ), που
συστάθηκε από το Συµβούλιο των Μονίµων Αντιπροσώπων (COREPER) τον
Φεβρουάριο 1997. Αποστολή της είναι να παρακολουθεί και να συντονίζει όλες
τις δραστηριότητες στον τοµέα της καταπολέµησης των ναρκωτικών και να
υποβάλλει έκθεση στο COREPER. Στις δραστηριότητές της περιλαµβάνονται
διεθνείς πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, που
υλοποιούνται από την ΕΕ σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές οι οποίες
καθορίστηκαν από τα διάφορα Ευρωπαϊκά Συµβούλια (π.χ. Καραϊβική, Λατινική
Αµερική, Κεντρική Ασία). ∆εδοµένης της πολυµορφίας των συµφερόντων των
κρατών µελών στις διάφορες περιοχές στις οποίες αναλαµβάνονται
πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, ίσως ενδείκνυται, σε
ορισµένες περιπτώσεις, να ακολουθείται µια ευέλικτη και πραγµατιστική
προσέγγιση στο πλαίσιο συνεργασίας. Η σύσταση ειδικών άτυπων οµάδων
συντονισµού ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, στο πλαίσιο της ΟΟΝ,
βελτίωσε σηµαντικά το συντονισµό µεταξύ των χρηµατοδοτούµενων από την
Κοινότητα και των διµερών δραστηριοτήτων των κρατών µελών για τον έλεγχο
των ναρκωτικών. Άτυπες οµάδες συντονισµού συστάθηκαν για την Καραϊβική, τη
Λατινική Αµερική και την Κεντρική Ασία.

Η ΟΟΝ µπορεί να βασίζεται στην εµπειρία ειδικών οµάδων εργασίας του
Συµβουλίου που εξετάζουν ειδικά ζητήµατα του φαινοµένου των ναρκωτικών,
όπως:

-η Οµάδα Εργασίας του Συµβουλίου για τα Ναρκωτικά (CODRO) βάσει της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), η οποία
είναι επιφορτισµένη µε τον συντονισµό και την ανάληψη πρωτοβουλιών στον
τοµέα της εξωτερικής πολιτικής για τη συνεργασία µε τρίτες χώρες µε στόχο την
καταπολέµηση των ναρκωτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ έχει ενθαρρύνει
κυρίως τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν ακόµη υπογράψει ή επικυρώσει τις
τρεις συµβάσεις του ΟΗΕ, να το πράξουν.

-η Οµάδα Υγείας, η οποία εξετάζει ζητήµατα που συνδέονται κυρίως µε το
κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την πρόληψη της τοξικοµανίας.

-η Οµάδα Οικονοµικών Θεµάτων που εξετάζει ζητήµατα τα οποία συνδέονται
µε τον έλεγχο των χηµικών πρόδροµων ουσιών.

-η Οµάδα του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων, αρµόδια να
παρακολουθεί την εφαρµογή του ΣΓΠ.
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-διάφορες οµάδες εργασίας που έχουν συσταθεί βάσει του Τίτλου VI της
ΣΕΕ, όπως η οµάδα τελωνειακής συνεργασίας και η οµάδα αστυνοµικής
συνεργασίας.

5.2 Συνεργασία ανάµεσα στα όργανα και άλλες υπηρεσίες της ΕΕ

Γενικά, ο συντονισµός ανάµεσα στα όργανα της ΕΕ και σε άλλες υπηρεσίες της
ΕΕ σε θέµατα που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά πρέπει να ενθαρρύνεται, εφόσον
υπάρχει ανάγκη για µια συνεπή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τις
πολιτικές και τις στρατηγικές για τα ναρκωτικά.

Ο άτυπος συντονισµός σε θέµατα ναρκωτικών που άρχισε το 1995 από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Προεδρία του
Συµβουλίου, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών, συνέβαλε σηµαντικά στην αµοιβαία κατανόηση των πολιτικών στον
τοµέα των ναρκωτικών που εφαρµόζονται από την ΕΕ και τα κράτη µέλη και στον
εντοπισµό κοινών τάσεων σχετικά µε τους τρόπους αντιµετώπισης του
προβλήµατος των ναρκωτικών στην πράξη στο εσωτερικό της ΕΕ.
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η φιλοδοξία του παρόντος Σχεδίου ∆ράσης είναι να δώσει στην ΕΕ τα
απαραίτητα µέσα και εργαλεία για την καταπολέµηση των ναρκωτικών.
∆εδοµένης της ανάγκης για συντονισµένη δράση σε όλα τα επίπεδα, το Σχέδιο
πρέπει να συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας πραγµατικά συνολικής και
ισορροπηµένης προσέγγισης το φαινοµένου των ναρκωτικών και να εστιασθεί σε
στόχους υψηλής προτεραιότητας. Σε αυτό θα συµβάλει η συλλογή µέσων
πληροφόρησης και µηχανισµών συντονισµού.

Η συστηµατοποίηση της αξιολόγησης και η βελτίωση της παρακολούθησης των
προβληµάτων που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά θα συµβάλουν στο να
εξασφαλιστεί η καλύτερη σχέση κόστους – ωφέλειας και θα διευκολύνει την
ταχεία λήψη αποφάσεων στα κατάλληλα επίπεδα.

Στον τοµέα της µείωσης της ζήτησης, το Σχέδιο ∆ράσης επισηµαίνει ότι η ΕΕ
πρέπει να δώσει απόλυτη προτεραιότητα σε δραστηριότητες στους τοµείς της
υγείας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κατάρτισης και σε µέσα
καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή
εµπειριών και ορθών πρακτικών και τη στήριξη δικτύων σε επίπεδο πόλεων και
δικτύων επαγγελµατικών φορέων. Τονίζει ότι πρέπει να διατίθενται οι απαραίτητοι
πόροι γι αυτές τις δραστηριότητες.

Τα επόµενα λίγα χρόνια θα έχουν καθοριστική σηµασία για τον καθορισµό µιας
συνεπούς προσέγγισης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών στον αθλητισµό.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή έχουν δηλώσει τη βούλησή τους να συµβάλλουν
στη δηµιουργία ενός διεθνούς οργανισµού που θα ασχολείται µε το πρόβληµα
αυτό, σε συνεργασία µε τις αθλητικές οργανώσεις.

Στον τοµέα της µείωσης της προσφοράς και της καταπολέµησης της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών, η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ενδυνάµωση
των µέτρων και µέσων για την αποτροπή της παράνοµης διοχέτευσης χηµικών
πρόδροµων ουσιών στο εσωτερικό της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, για την αποτροπή
και την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, στην αποτελεσµατική συνεργασία ανάµεσα στις αστυνοµικές,
τελωνειακές και δικαστικές αρχές, στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στα
πλαίσια του Σένγκεν για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, στην εφαρµογή του
Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ κατά του οργανωµένου εγκλήµατος και στη συνεργασία
µε τρίτες χώρες και περιφέρειες για την καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών.

Στον τοµέα της διεθνούς συνεργασίας, η ΕΕ θα εντάξει συστηµατικά στοιχεία
ελέγχου των ναρκωτικών στις πολιτικές της για την ανάπτυξη της συνεργασίας.
Στα πλαίσια πάντα της καταµερισµένης ευθύνης η ΕΕ προτίθεται να δώσει
προτεραιότητα στον έλεγχο των ναρκωτικών στα πλαίσια της αναπτυξιακής
συνεργασίας της µε εθνικές κυβερνήσεις και περιφερειακούς οργανισµούς οι
οποίες λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα για την κατάρτιση εθνικών σχεδίων
καταπολέµησης των ναρκωτικών και αναλαµβάνουν ισχυρή πολιτική δέσµευση
να καταπολεµήσουν την παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών. Είναι ιδιαίτερα
σηµαντικά στοιχεία ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων
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καταπολέµησης των ναρκωτικών, συµπεριλαµβανοµένης της εναλλακτικής
ανάπτυξης.

Παράλληλα µε τις δραστηριότητες στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη,
τα προβλήµατα των ναρκωτικών πρέπει να αντιµετωπίζονται τακτικά στο πλαίσιο
του πολιτικού διαλόγου µε τις ενδιαφερόµενες χώρες και περιφέρειες. Επιπλέον,
η ΕΕ θα συνεχίσει να συµµετέχει ενεργά στους διεθνείς οργανισµούς, ώστε να
βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και η επάρκεια των προσπαθειών σε παγκόσµιο
και περιφερειακό επίπεδο για την καταπολέµηση των ναρκωτικών. Είναι απόλυτα
αναγκαίος ο συντονισµός των προσπαθειών των διεθνών χορηγών για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ενισχυθούν και να
ενθαρρυνθούν οι καθιερωµένες σχέσεις µας µε τους βιοµηχανικούς µας εταίρους.
Πρέπει να εργαζόµαστε από κοινού για τον εντοπισµό, τη χρηµατοδότηση και την
εφαρµογή σχεδίων σε περιοχές του κόσµου που πλήττονται περισσότερο από τα
προβλήµατα των ναρκωτικών, εξασφαλίζοντας τη συµπληρωµατικότητα των
δράσεών µας.
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Παράρτηµα 1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ

Η Επιτροπή ανέλαβε από µόνη της τη δέσµευση να υποβάλει έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης 1995-1999 και να παρουσιάσει τις κατάλληλες
προτάσεις για την πενταετία 2000-200425. Η αξιολόγηση των διαφόρων µέσων
και προγραµµάτων της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται
µε το φαινόµενο των ναρκωτικών και καλύπτονται από το Πρόγραµµα ∆ράσης
ήταν µόνο µερική, όπως εξηγείται παρακάτω.

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Από το 1995 το ΕΚΠΝΤ, σε στενή συνεργασία µε τα εθνικά κέντρα «REITOX» σε
κάθε κράτος µέλος, έχει συντάξει τρεις εκθέσεις για την κατάσταση που επικρατεί
στην Ευρώπη σε σχέση µε τα ναρκωτικά και έχει καταρτίσει πέντε κοινούς
βασικούς δείκτες για τη συλλογή δεδοµένων. Έχει επίσης δηµοσιεύσει εκθέσεις
για ειδικά θέµατα, όπως οι επιδηµιολογικές τάσεις και απόψεις σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση νέων συνθετικών ναρκωτικών. Οι προσπάθειες έχουν εστιασθεί
σε τέσσερις βασικές αρχές που αφορούν τη µείωση της ζήτησης (πρόληψη,
µείωση των βλαβερών επιπτώσεων, υγεία και αποκατάσταση):

• στον καθορισµό της κατάλληλης ορολογίας, µεθοδολογίας και
τεχνολογίας για την αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών στο επίπεδο
της ΕΕ,
• για την προώθηση της συστηµατικής και επιστηµονικής αξιολόγησης και
την παροχή των µέσων και κατευθυντήριων γραµµών που θα
χρησιµοποιούνται από τους ερευνητές και τους επαγγελµατίες.

Το ΕΚΠΝΤ από κοινού µε τα εθνικά κέντρα REITOX έχει αναπτύξει και άλλα
µέσα, περιλαµβανοµένης της βάσης δεδοµένων EDDRA, ένα σύστηµα
πληροφόρησης σχετικά µε τις δραστηριότητες για τη µείωση της ζήτησης, το
οποίο δεν έχει µόνο µεγάλη σηµασία ως µέσο χάραξης πολιτικής, αλλά και ως
πηγή πληροφοριών για εµπειρογνώµονες που ενδιαφέρονται να συγκρίνουν
µεθοδολογίες και ορθές πρακτικές ή για να ξεκινήσουν εταιρικές σχέσεις µε
πρωτοβουλίες σε άλλα κράτη µέλη. Σήµερα, η βάση δεδοµένων EDDRA περιέχει
πληροφορίες για περισσότερα από 100 σχέδια που εφαρµόζονται σε κράτη µέλη.
Όλα τα καταγεγραµµένα σχέδια πρέπει να πληρούν ποιοτικά κριτήρια που
θεσπίζονται σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη.

Μια άλλη πρωτοβουλία που έχει θέσει σε εφαρµογή το ΕΚΠΝΤ είναι το Σύστηµα
Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά, που αποτελεί ένα
χρήσιµο εργαλείο για την ταχεία εφαρµογή στρατηγικών και δραστηριοτήτων
πρόληψης, µε βασικούς αποδέκτες τους νέους.

Μια ανεξάρτητη εξωτερική µελέτη αξιολόγησης του ΕΚΠΝΤ θα πραγµατοποιηθεί
το 1999, τα αποτελέσµατα της οποίας αναµένονται πριν από το τέλος του έτους.

25 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε Σχέδιο
∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (COM (94) 234 τελικό
της 23.06.94, σελ.33)
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ΙΙ. ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

2.1 Το πρώτο πενταετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την πρόληψη της
τοξικοµανίας (1996-2000)26

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε την καταπολέµηση της τοξικοµανίας
ως προτεραιότητα της κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Η
Επιτροπή θεώρησε ότι ο καλύτερος τρόπος για να παγιωθούν και να βελτιωθούν
τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα είναι η εφαρµογή ενός ειδικού προγράµµατος για
την πρόληψη του κινδύνου των ναρκωτικών. Το πενταετές πρόγραµµα της
Κοινότητας για την πρόληψη της τοξικοµανίας (1996-2000) εγκρίθηκε τον
∆εκέµβριο 1996 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µετά από
διαβουλεύσεις µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών. Τέθηκε σε εφαρµογή τον Ιανουάριο 1997, για περίοδο που λήγει
στο τέλος του έτους 2000 και µε συνολικό προϋπολογισµό 27 εκατ. ECU.

Το πρόγραµµα εντάσσεται σε ένα διπλό πλαίσιο: στο πλαίσιο της κοινοτικής
δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας27 και στο Σχέδιο ∆ράσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (1995-1999) στο
οποίο αφορά το τµήµα για τη «∆ράση για τη µείωση της ζήτησης».

Οι στόχοι του προγράµµατος είναι να ενθαρρυνθεί η συνεργασία ανάµεσα στα
κράτη µέλη, να εξασφαλιστεί η στήριξη των δράσεών τους και να προωθηθεί ο
συντονισµός µε τις πολιτικές και τα προγράµµατά τους, µε στόχο την πρόληψη
της εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Το πρόγραµµα προσπαθεί επίσης να
προωθήσει τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανώσεις που
αναπτύσσουν δράση για την πρόληψη του κινδύνου των ναρκωτικών. Οι σχετικές
ενέργειες εφαρµόζονται στο πλαίσιο στενής συνεργασίας µε τα κράτη µέλη, και η
Επιτροπή συνεπικουρείται από µια επιτροπή υπαλλήλων από τα κράτη µέλη και
τις χώρες του ΕΟΧ.

Μέχρι το έτος 2000 πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή 16 µέτρα προτεραιότητας,
που χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: (α) ∆εδοµένα, έρευνα και αξιολόγηση
και (β) Πληροφόρηση, εκπαίδευση και κατάρτιση στον τοµέα της υγείας.

Βάσει των ετησίων προγραµµάτων δραστηριοτήτων, τα οποία καθορίζουν τις
προτεραιότητες, τα βασικά χαρακτηριστικά των χρηµατοδοτούµενων σχεδίων
απαιτούν ανταλλαγές µεταξύ επαγγελµατιών και ενθαρρύνουν τη συνεργασία
ανάµεσα σε ερευνητές και σε επαγγελµατίες, τη βελτίωση των µεθόδων
εντοπισµού αναγκών (πρόληψη / θεραπεία) και παραγόντων που ευνοούν την
πρόληψη και τη θεραπεία και, τέλος, τον κοινό έλεγχο και την αξιολόγηση των
µέσων πρόληψης. Για τον σκοπό αυτό έχουν δηµιουργηθεί ορισµένα διεθνικά
δίκτυα, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Κατάρτισης σε θέµατα Τοξικοµανίας (ΕΑΤΙ),
το οποίο διαθέτει ειδικά κέντρα κατάρτισης στην Αθήνα, το Άµστερνταµ και το
Ελσίνκι, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Υπηρεσιών για τα Ναρκωτικά και το HIV/AIDS στις
φυλακές (ENDHASP), το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ισότιµης Στήριξης (EPSP), το ∆ίκτυο
Τοξικοµανία-Ευρώπη-Ανταλλαγές-Κατάρτιση (Τ3Ε), η Οµοσπονδία Ευρωπαίων
Επαγγελµατιών στον τοµέα της Κατάχρησης Ναρκωτικών (ERIT), το Ευρωπαϊκό
Ίδρυµα Παροχής Τηλεφωνικής Βοήθειας σε θέµατα Ναρκωτικών (FESAT), το
EURO-METHWORK, βήµα ανταλλαγής εµπειριών ανάµεσα σε φορείς χορήγησης

26 ΕΕ αριθ. 19 της 22.01.97
27 Άρθρο 129 και ανακοίνωση της Επιτροπής της 24.11.1993, COM (93) 559 τελικό.
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µεθαδόνης στις ευρωπαϊκές χώρες, το IREFREA, δίκτυο έρευνας και
αξιολόγησης σε θέµατα πρόληψης.

Όλα τα ανωτέρω δίκτυα έχουν στόχο τον καθορισµό, τη βελτίωση και εφαρµογή
προτύπων πρόληψης για ειδικές οµάδες στόχου ή συγκεκριµένες συνθήκες.
Πολλά σχέδια δίνουν µεγάλη έµφαση στη διεπιστηµονική συνεργασία και στη
συνεργασία ανάµεσα στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής σχέδια:

• Ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ πόλεων: ανταλλαγές εµπειριών για
την πρόληψη σε τοπικό επίπεδο και στρατηγικές για τη µείωση του

κινδύνου⋅ ενθάρρυνση και στήριξη της διεπιστηµονικής συνεργασίας⋅
σύσταση µιας οµάδας Ευρωπαίων εµπειρογνωµόνων για ειδικά θέµατα και

προώθηση καινοτόµων σχεδίων⋅ διαγνωστικές µελέτες και πρότυπα
σχέδια για τις κοινωνικές πτυχές και ζητήµατα υγείας που συνδέονται µε
τον ναρκοτουρισµό, µεταξύ των πόλεων που πλήττονται κατ` εξοχήν από
το φαινόµενο.

• Ανάπτυξη στρατηγικών και πρακτικών που αποσκοπούν σε
συγκεκριµένες και/ή ιδιαίτερα ευπαθείς οµάδες ατόµων:

(α) προώθηση και αξιολόγηση προγραµµάτων για την θεραπεία

τοξικοµανών στις φυλακές⋅ πρότυπα σχέδια σε αυτό τον τοµέα⋅
χάραξη κατευθυντήριων γραµµών για τη λήψη προληπτικών

µέτρων και µέτρων µείωσης του κινδύνου στις φυλακές⋅ κατάρτιση
του προσωπικού φυλακών στη διαχείριση προβληµάτων εξάρτησης
από τα ναρκωτικά στο περιβάλλον των φυλακών και πρακτικές για

τη βελτίωση των συνθηκών⋅
(β) προώθηση της έρευνας και της χρήσης των αποτελεσµάτων της
έρευνας όσον αφορά τη θεραπεία εξαρτηµένων από τα ναρκωτικά

γονέων, µελλοντικών γονέων και των παιδιών τους⋅
(γ) διάγνωση, προώθηση και αξιολόγηση στρατηγικών για τη
διδασκαλία ατόµων που κρίνονται ιδιαίτερα ευάλωτα, όπως µέλη

εθνικών µειονοτήτων, µετανάστες, ορισµένες οµάδες τοξικοµανών⋅
(δ) ανάπτυξη πραγµατογνωµοσύνης για προγράµµατα
υποκατάστατων (κυρίως µεθαδόνης) και δηµιουργία δικτύου
αναφοράς για άτοµα που ταξιδεύουν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια

θεραπείας αποτοξίνωσης⋅ αξιολόγηση της επίπτωσης των
προγραµµάτων δωρεάν διανοµής συρίγγων στις χώρες της
Μεσογείου.

• Προσαρµογή και βελτίωση πρακτικών που έχουν ως οµάδα στόχου τους
νέους και νέες µορφές τοξικοµανίας: σύγκριση, αξιολόγηση, έλεγχος και

διάδοση νέων προσεγγίσεων για την αποτροπή της χρήσης του έκσταση⋅
χρήση νέων τεχνολογιών για προληπτικούς σκοπούς, περιλαµβανοµένου
του τοµέα της εκπαίδευσης⋅ προώθηση, βελτίωση και προσαρµογή των
υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών τηλεφωνικής βοήθειας σε
χρήστες.
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• Εντοπισµός και αξιοποίηση ελπιδοφόρων προσεγγίσεων στον τοµέα της
έγκαιρης πρόληψης, µε την ανάπτυξη ανταλλαγών και συνεργασίας
ανάµεσα σε αρµόδιους τοπικούς φορείς, επαγγελµατίες του εκπαιδευτικού
κλάδου, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ., δοκιµασία και προβολή µέσων
πρόληψης που βασίζονται στη συµµετοχή των πολιτών,
περιλαµβανοµένων των νέων, σε τοπικές στρατηγικές πρόληψης.

• Κατάρτιση: Βάσει των αποτελεσµάτων σεµιναρίου που οργάνωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέµβριο 1997, προβλέπεται η προώθηση
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των µέσων πρόληψης των ναρκωτικών
στα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και για
άτοµα που έχουν την ευθύνη νέων ανθρώπων καθώς και η ενθάρρυνση
ανταλλαγών µεταξύ σπουδαστών. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην
ανάπτυξη προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, διδακτικού υλικού
και προτύπων αντιµετώπισης χρηστών ναρκωτικών και οµάδων υψηλού
κινδύνου.

Η τρίτη Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Πρόληψη των Ναρκωτικών
πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο 1998, µε το σύνθηµα: «Το να µιλήσουµε είναι
το πρώτο βήµα». Στον τοµέα της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και της
δηµιουργίας εταιρικών σχέσεων, τέθηκε σε εφαρµογή ένα ευρύ φάσµα
δραστηριοτήτων στις 16 συµµετέχουσες χώρες, καθώς και σε διεθνικό επίπεδο.
Αρκετά από τα εθνικά σχέδια εφαρµόστηκαν για µεγάλα διαστήµατα και
αναµένεται ότι θα έχουν επιπτώσεις στο µέλλον.

Μετά τη δηµοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών, η Publicis Etoile,
στο Παρίσι, ξεκίνησε µια µεγάλη ενηµερωτική εκστρατεία, σε στενή συνεργασία
µε τους εθνικούς συντονιστές και την Επιτροπή. Η ενηµερωτική εκστρατεία
περιελάµβανε τηλεοπτικό σποτ 30 δευτερολέπτων, εµπορική διαφήµιση στο
ραδιόφωνο, στον τύπο, ένα φυλλάδιο σε 16 γλώσσες και µια αφίσα.
Πραγµατοποιήθηκε διεθνής διάσκεψη µιας εβδοµάδας για την πρόληψη των
ναρκωτικών και τις αστυνοµικές αρχές, που διοργανώθηκε από την πόλη της
Βιέννης σε συνεργασία µε το UNDCP και µε τη στήριξη της Επιτροπής.

Συνεχίζεται η εξωτερική αξιολόγηση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για
την πρόληψη της τοξικοµανίας. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 1999 θα υποβληθεί
έκθεση ενδιάµεσης αξιολόγησης στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

Ορισµένα βασικά αποτελέσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης είναι τα εξής:

Η εφαρµογή των περισσότερων ενεργειών του προγράµµατος άρχισε κατά τα
δύο πρώτα έτη της πενταετούς διάρκειας του προγράµµατος. Εντούτοις, πρέπει
να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες σε τοµείς όπως: πρόληψη της

υποτροπής και αποκατάσταση⋅ αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της

πληροφόρησης και των εκπαιδευτικών εκστρατειών σε θέµατα υγείας⋅ µέσα για

την αντιµετώπιση της πολυεξάρτησης⋅ η επέκταση ενός ευρωπαϊκού δικτύου
«πόλεων υπό εξέταση» και προώθηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της
επαγγελµατικής κατάρτισης εκπαιδευτικών σε θέµατα πρόληψης της

τοξικοµανίας⋅ τέλος, επαγγέλµατα στους τοµείς της υγείας και της κοινωνικής
πρόνοιας και άλλοι επαγγελµατικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι σε θέµατα
νεότητας.
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Η επιτυχία των σχεδίων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την παρακολούθησή
τους και από τις δυνατότητες του ΕΚΠΝΤ και άλλων ευρωπαϊκών ιδρυµάτων να
γνωστοποιούν τα αποτελέσµατά τους, επειδή η διάδοση των αποτελεσµάτων
από τους αναδόχους του έργου είναι συχνά πολύ περιορισµένη. Επιπλέον, η
χρηµατοδότηση ευρωπαϊκών δικτύων στον τοµέα της δράσης για τη δηµόσια
υγεία σε σχέση µε την τοξικοµανία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, µε στόχο
τη διάδοση των αποτελεσµάτων των σχεδίων.

Τα αποτελέσµατα ορισµένων σχεδίων είναι πολύ εντυπωσιακά. Πολλά διεθνή
δίκτυα και οµάδες που ενισχύθηκαν από το πρόγραµµα αποτελούν οικονοµικά
αποδοτικό τρόπο για τη δηµιουργία αποτελεσµάτων σε κοινοτική κλίµακα. Παρόλ`
αυτά, οι εκθέσεις των σχεδίων σχετικά µε τα δίκτυα πολύ συχνά δεν
παρουσιάζουν πειστική εικόνα της πραγµατικής ικανότητάς τους να συλλέξουν
στοιχεία και εµπειρίες από όλα τα κράτη µέλη και από όλες τις αρµόδιες
υπηρεσίες των κρατών µελών καθώς και να διαδώσουν πληροφορίες που
παρέχονται µέσω αυτών των δικτύων. Μια θετική εξέλιξη είναι ότι ένας µεγάλος
αριθµός δικτύων παρέχουν δυνατότητες ηλεκτρονικής ενηµέρωσης, όπως οι
ιστοσελίδες, οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και άλλες χρήσεις του Internet.

Τα χρηµατοδοτούµενα σχέδια δίνουν έµφαση σε προσεγγίσεις που έχουν ως
άµεσους αποδέκτες ιδιώτες, ενώ υπάρχει έλλειψη σχεδίων που να απευθύνονται
σε ένα ευρύτερο κοινό, για θέµατα της δηµόσιας υγείας που σχετίζονται µε τα
ναρκωτικά. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να συµβάλλουν στη βελτίωση των
γνώσεων για την επίπτωση του ευρύτερου πλαισίου δηµόσιας πολιτικής στο
φαινόµενο των ναρκωτικών και στη σκοπιµότητα προτύπων ειδικής παρέµβασης
σε διαφορετικά πλαίσια δηµόσιας πολιτικής.

∆ιεξάγεται σηµαντικός πολιτικός διάλογος, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε
επίπεδο ΕΕ, κρατών µελών και πόλεων, σχετικά µε τις µελλοντικές στρατηγικές
της δηµόσιας πολιτικής όσον αφορά τα προβλήµατα των ναρκωτικών. Υπάρχει
µεγάλη ανάγκη για αποδεικτικά στοιχεία βάσει ερευνών που θα βοηθήσουν τους
αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής να επιλέξουν ανάµεσα στις διάφορες
εναλλακτικές στρατηγικές.

2.2 Πρωτοβουλίες απασχόλησης (Απασχόληση – Integra και Youthstart)

Η Πρωτοβουλία Απασχόληση είναι µία από τις Πρωτοβουλίες που ενέκρινε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηµατοδότησε το Κοινωνικό Ταµείο για την περίοδο
1995-1999. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την πενταετή εφαρµογή της
κοινοτικής Πρωτοβουλίας Απασχόληση, περιλαµβανοµένων των
χρηµατοδοτήσεων της ΕΕ και των κρατών µελών, ανέρχεται σε 3.500 εκατ. ECU.
Η Πρωτοβουλία Απασχόληση έχει στόχο να βοηθήσει τους νέους που
αντιµετωπίζουν ειδικές δυσκολίες να βρουν ή να διατηρήσουν µια σταθερή θέση
απασχόλησης ή επαγγελµατική σταδιοδροµία. Η Πρωτοβουλία Απασχόληση έχει
τέσσερις διαφορετικές συνιστώσες:

YOUTHSTART (για κοινωνικά αποκλεισµένους νέους)
INTEGRA (για άτοµα αποκλεισµένα από την αγορά εργασίας)
NOW (για τις γυναίκες)
HORIZON (για άτοµα µε ειδικές ανάγκες)
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Οι δύο πρώτες από τις παραπάνω συνιστώσες έχουν ειδική σηµασία για το
εξεταζόµενο θέµα. Όπως όλες οι Πρωτοβουλίες για την απασχόληση, οι
συνιστώσες INTEGRA και YOUTHSTART χρηµατοδοτούν καινοτόµα σχέδια και
απαιτούν υψηλό βαθµό τοπικής συµµετοχής. Όλα τα έργα εφαρµόζονται µέσω
διεθνικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο σχεδίων από άλλα κράτη µέλη και
ορισµένα σχέδια ορθών πρακτικών συµβάλλουν στην οµαδική εργασία µε
πρωτοβουλία των κρατών µελών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που
αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη σχεδίων. Ο τελικός στόχος των σχεδίων
είναι να επιφέρουν θετικές αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές για την κατάρτιση
και την απασχόληση καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µε
όλους τους ενδιαφερόµενους. Τα υλοποιούµενα σχέδια ενθαρρύνουν τους
ενδιαφερόµενους να αναλαµβάνουν τον έλεγχο της ζωής τους και να
συµµετέχουν πλήρως στις κοινωνικές δραστηριότητες της περιοχής τους.

Το σκέλος YOUTHSTART της Πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ έχει στόχο να
επιφέρει θετικές αλλαγές στις πολιτικές και τις πρακτικές της κατάρτισης και της
απασχόλησης για τους νέους και την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µε
όλους τους ενδιαφεροµένους. Συνολικά, δεν υπάρχουν πολλά σχέδια
YOUTHSTART που να ασχολούνται άµεσα µε το ζήτηµα της τοξικοµανίας, αλλά
πολλά από αυτά αναπτύσσουν στρατηγικές και προσεγγίσεις που αφορούν την
πρόληψη της κατάχρησης ναρκωτικών. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν κυρίως
εξατοµικευµένες προσεγγίσεις οι οποίες απαιτούν την ενεργό συµµετοχή των
ίδιων των νέων στην αναζήτηση της πλέον κατάλληλης λύσης για τα προβλήµατά
τους.

Η εµπειρία των σχεδίων δείχνει ότι η ενεργός συµµετοχή των νέων αποτελεί
απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία τους και ότι τα προβλήµατα των νέων
απαιτούν εξατοµικευµένη προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή αποτέλεσε το
επίκεντρο της δραστηριότητας των περισσότερων σχεδίων YOUTHSTART και για
τον λόγο αυτό µπορούν να προσφέρουν πολλές νέες ιδέες και παραδείγµατα
ορθών πρακτικών. Αυτή η ενεργή συµµετοχή συνδέεται µε την άποψη του να
ακούγεται περισσότερο η φωνή των νέων.

Ένα καλό παράδειγµα της προληπτικής δράσης του YOUTHSTART είναι το
σχέδιο «Phoenix Centre» στο ∆ουβλίνο, που έχει ως βασική οµάδα στόχου
εφήβους οι οποίοι ζουν στην πυκνοκατοικηµένη υποβαθµισµένη ζώνη του νότιου
∆ουβλίνου και, µέσα από µια συγκυρία χρήσης ναρκωτικών, νεανικής
εγκληµατικότητας και εγκατάλειψης του σχολείου έχουν τεθεί στο περιθώριο της
κοινότητάς τους. Το σχέδιο έχει στόχο να τους εντάξει σε ένα συνολικό
πρόγραµµα επανεκπαίδευσης, προσαρµοσµένο στις ανάγκες της οµάδας
στόχου, το οποίο θα εξασφαλίσει την εξέλιξή τους σε εκπαιδευτές νέων που
βρίσκονται σε παρόµοια κατάσταση µε τη δική τους, οι οποίοι θα εργάζονται στις
περιοχές κατοικίας τους. Η οµάδα στόχου θα καταρτίσει, µέσω της
χρησιµοποίησης της τεχνολογίας της πληροφόρησης, ένα προληπτικό
πρόγραµµα εκπαιδευτικών µέσων για τα σχολεία της περιοχής τους. Ο δεύτερος
στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι και να αντισταθούν στο ρόλο που τους
επιφυλάσσει η χρήση ναρκωτικών και τους καθιστά ευάλωτους στο εσωτερικό
του εκπαιδευτικού συστήµατος.

Το σκέλος INTEGRA της Πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, είναι η µεγαλύτερη σε
όρους χρηµατοδότησης Πρωτοβουλία που αντιµετωπίζει το πρόβληµα των
ναρκωτικών. Έχουν τεθεί σε εφαρµογή έργα που αποσκοπούν στην επανένταξη
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οµάδων ατόµων που έχουν αποκλειστεί ή αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο
αποκλεισµού από την αγορά εργασίας. Μετά από δύο προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων έργου (1995 και 1997) έχουν επιλεγεί συνολικά 1.559 σχέδια έργου
που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µε
συγχρηµατοδότηση από δηµόσιους ή ιδιωτικούς πόρους των κρατών µελών.

Το INTEGRA δίνει ειδική έµφαση στους µετανάστες και πρόσφυγες που
αποτελούν συχνά αντικείµενο διακρίσεων στην αγορά εργασίας λόγω ρατσισµού
ή ξενοφοβίας. Περισσότερα από τα µισά έργα αφορούν κυρίως την κοινωνική
ένταξη µεταναστών και τον περιορισµό των διακρίσεων λόγω ρατσισµού ή
ξενοφοβίας. Το INTEGRA στηρίζει επίσης ενέργειες υπέρ ατόµων σε µειονεκτικές
αστικές περιοχές. Οι χρήστες ναρκωτικών αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των
ατόµων που στηρίζονται από το INTEGRA (αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του
20% των έργων). Άλλες µεγάλες οµάδες στόχου είναι οι (πρώην) κακοποιοί, οι
µακροχρόνια άνεργοι και οι άστεγοι. Πολλά έργα έχουν περισσότερες οµάδες
στόχου και χαρακτηρίζονται από µία εγκάρσια προσέγγιση.

Στο πλαίσιο του INTEGRA δίνεται προτεραιότητα σε πρότυπα σχέδια τα οποία,
µεταξύ άλλων:
- εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες είναι ενήµεροι και είναι σε θέση να

χρησιµοποιήσουν τις διαθέσιµες τοπικές υπηρεσίες
- βοηθούν τα άτοµα να αναλάβουν µε µεγαλύτερη υπευθυνότητα τη ζωή τους

και να έχουν ενεργό συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τους
ίδιους

- ενθαρρύνουν την αυτοτελή απασχόληση και τη συνεργασία δηµόσιου/
ιδιωτικού τοµέα, συµβάλλοντας στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ενδεικτικό παράδειγµα αυτής της προσέγγισης είναι το σχέδιο INTEGRA στην
Αθήνα µε την ονοµασία «∆ράση για την κοινωνική και οικονοµική ένταξη
τοξικοµανών». Εφαρµόζεται από µια ΜΚΟ, σε συνεργασία µε ορισµένες άλλες
τοπικές και εθνικές οργανώσεις. Ένας ειδικός προληπτικός στόχος του σχεδίου
είναι να βοηθήσει, µέσω τοπικών ενδιάµεσων φορέων, πρώην τοξικοµανείς να
κρατηθούν και να µην ξαναπέσουν στην εξάρτηση των ναρκωτικών. Ο γενικός
στόχος του σχεδίου είναι η ένταξη εξαρτηµένων ατόµων στην αγορά εργασίας,
µέσω ενός φάσµατος ολοκληρωµένων ενεργειών:
- ανάπτυξη οµάδων αλληλοβοήθειας σε επίπεδο γειτονιάς, οι οποίες παρέχουν

πληροφόρηση
- παροχή συµβουλών
- κατάρτιση σε κοινωνικά επαγγέλµατα και κατάρτιση σε θέµατα αναγκών των

εξαρτηµένων ατόµων και των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας
- συνεργασία µε τις τοπικές αρχές στο πλαίσιο ορισµένων προληπτικών

δραστηριοτήτων και ενέργειες ευαισθητοποίησης.

Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο µιας διεθνικής συνεργασίας µε άλλα σχέδια
INTEGRA στην Ισπανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Αυτή η διεθνική συνεργασία
είχε σαν αποτέλεσµα την έκδοση ενός εγχειριδίου µε µεθοδολογικά θέµατα για τις
οµάδες κοινωνικά αποκλεισµένων ατόµων. Το γεγονός ότι στην κατάρτιση του
εγχειριδίου έλαβαν µέρος πολλά κράτη µέλη εξασφαλίζει τη δυνατότητα
εφαρµογής του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.3 Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης (Οι Νέοι για
την Ευρώπη, Leonardo da Vinci και Socrates)

- Οι Νέοι για την Ευρώπη

«Οι Νέοι για την Ευρώπη» είναι ένα κοινοτικό πρόγραµµα δράσης που εγκρίθηκε
το 1995. Καλύπτει την περίοδο 1995-1999 και έχει προϋπολογισµό 126 εκατ.
ECU. Ο στόχος του προγράµµατος «Οι Νέοι για την Ευρώπη» είναι να συµβάλει
στην εκπαίδευση των νέων. Αυτό υλοποιείται π.χ. µέσω ανταλλαγών (στο
εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και µε τρίτες χώρες), της ενθάρρυνσης τοπικών
δραστηριοτήτων των νέων, και ιδίως της δυνατότητας πρόσβασης των νέων µε
ειδικές ανάγκες στις δραστηριότητες του προγράµµατος.

Τα σχέδια που χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα έχουν κοινούς στόχους, όπως:

- η προώθηση της ευαισθητοποίησης ως προς τους κινδύνους που
συνδέονται µε τον κοινωνικό αποκλεισµό, περιλαµβανοµένων του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας, µέσω της εφαρµογής από τους νέους και
για τους νέους µέτρων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα,
- η ενθάρρυνση νέων να αναπτύξουν ενεργή συµµετοχή σε κοινωνικές
δραστηριότητες µέσω της συµµετοχής σε µη κερδοσκοπικές ενώσεις και
οργανώσεις,
- η ενθάρρυνση της ανεξαρτησίας, της δηµιουργικότητας και του
επιχειρηµατικού πνεύµατος των νέων,
- η παροχή της δυνατότητας στους νέους να εκφράζουν τη γνώµη τους και
η ενθάρρυνση των αρµόδιων αρχών να λαµβάνουν αυτή τη γνώµη υπόψη.

Οι δραστηριότητες του προγράµµατος έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα προς
τις ενέργειες των κρατών µελών και προς εκείνες που προβλέπονται από τα
κοινοτικά προγράµµατα για την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση
(Socrates και Leonardo da Vinci). Η εφαρµογή των σχεδίων πραγµατοποιείται εν
µέρει σε αποκεντρωτική βάση, ώστε η δράση να αναπτύσσεται όσο το δυνατό
πλησιέστερα προς τους δικαιούχους και να προσαρµόζεται στην πολυµορφία των
εθνικών συστηµάτων και συνθηκών.

Η καταπολέµηση των ναρκωτικών δεν αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους
του παρόντος προγράµµατος, αλλά τούτο µπορεί να ενταχθεί µέσα στις
ακόλουθες δραστηριότητες: διευκόλυνση των ανταλλαγών νέων, ενθάρρυνση
τοπικών δραστηριοτήτων και ιδίως της πρόσβασης µειονεκτούντων νέων. Το
πρόγραµµα «Νέοι για την Ευρώπη» έχει ήδη χρηµατοδοτήσει αρκετά µικρά
σχέδια σχετικά µε το πρόβληµα των ναρκωτικών.

- Leonardo da Vinci

Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci, που εγκρίθηκε για περίοδο 5 ετών (1995-
1999) έχει ως βασικό στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών και καινοτόµου
δράσης στα κράτη µέλη, µέσω της προώθησης διεθνικών σχεδίων στα οποία
συµµετέχουν οργανώσεις ειδικευµένες σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης.
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν τα 15 κράτη µέλη και οι περισσότερες
από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
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Έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στις ενέργειες επαγγελµατικής κατάρτισης να
προετοιµάσουν το έδαφος για τα επαγγέλµατα του µέλλοντος, να προβλέψουν τις
αλλαγές, να προετοιµάσουν και να εφαρµόσουν πειραµατικά νέους τρόπους και
νέες µεθόδους. Η επαγγελµατική κατάρτιση αποτελεί τον πυρήνα των
στρατηγικών των κρατών µελών για την αντιµετώπιση των οικονοµικών και
κοινωνικών προκλήσεων του αύριο.

Η καταπολέµηση των ναρκωτικών είναι ένας από τους βασικούς στόχους του
προγράµµατος, αλλά θα µπορούσε να περιληφθεί και στα µέτρα καταπολέµησης
του κοινωνικού αποκλεισµού. Το πρόγραµµα θα µπορούσε να συµβάλει στην
επεξεργασία, παραδείγµατος χάρη, παιδαγωγικού υλικού για την
ευαισθητοποίηση σπουδαστών και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, το
Leonardo da Vinci έχει ήδη χρηµατοδοτήσει σχέδια που αφορούν το πρόβληµα
των ναρκωτικών:

(i) για την ανάπτυξη ευέλικτων εκπαιδευτικών εργαλείων και µεθοδολογιών που
έχουν στόχο να διευκολύνουν την κοινωνική επανένταξη νέων µε παραβατική
συµπεριφορά, µέσω ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης,

(ii) για τον σχεδιασµό, τον πειραµατισµό και την εφαρµογή ενός προγράµµατος
διαλογικής συνεχιζόµενης κατάρτισης για την παροχή πληροφόρησης σε θέµατα
τοξικοµανίας, που έχει ως αποδέκτες τους επαγγελµατίες επικοινωνιολόγους,

(iii) σχέδια επαγγελµατικής κατάρτισης για αποφυλακιζόµενους νέους,

(iv) για τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελµατικής κατάρτισης για την υγεία
και για κοινωνικά θέµατα.

- Socrates

Το πρόγραµµα SOCRATES, που εγκρίθηκε για περίοδο 5 ετών (1995-1999), έχει
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της εκπαίδευσης για
παιδιά, νέους και ενήλικες, µέσω της προώθησης ευρωπαϊκής συνεργασίας και
της βελτίωσης της πρόσβασης στις δυνατότητες µάθησης που παρέχονται σε όλη
την Ένωση. Εφαρµόζεται στα 15 κράτη µέλη της ΕΕ, στις υποψήφιες χώρες,
καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν και τη Νορβηγία.

Η καταπολέµηση των ναρκωτικών δεν αποτελεί βασικό αντικείµενο του
προγράµµατος και για τον λόγο αυτό δεν προβλέπεται ειδική δράση µε αυτό το
στόχο, µπορεί όµως να ενταχθεί ως θέµα εκπαίδευσης στις περισσότερες
βαθµίδες της εκπαίδευσης και στις ενέργειες του προγράµµατος SOCRATES.

Όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, το ERASMUS µπορεί να συµβάλει στην
πρόληψη και την έρευνα, µέσω σχεδίων δηµιουργίας θεµατικών δικτύων.

Στον τοµέα της σχολικής εκπαίδευσης, το πρόγραµµα COMENIUS µπορεί να
συµβάλει στην ευαισθητοποίηση των δασκάλων και του εκπαιδευτικού
προσωπικού σε σχέση µε το πρόβληµα των ναρκωτικών, να προωθήσει τη
συνεργασία µεταξύ σχολείων, ενέργειες κατάρτισης εκπαιδευτικών και
πολυπολιτισµικά εκπαιδευτικά σχέδια.
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2.4 Το Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Επίδειξη

Στο πλαίσιο του Τέταρτου Προγράµµατος-Πλαίσιο για την Έρευνα και
Τεχνολογική Ανάπτυξη (1994-1998), πραγµατοποιήθηκε έρευνα βάσει του
προγράµµατος Biomed 2 µε αντικείµενο τη µείωση της ζήτησης ναρκωτικών.
Βάσει της έρευνας για την 3 εγκεφαλική περιοχή, έχουν χρηµατοδοτηθεί τρία
έργα για τη µελέτη των υποδοχέων του εγκεφάλου και τους σωµατικούς
µηχανισµούς του πόνου και της εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Έχει
χρηµατοδοτηθεί ένα επιπλέον σχέδιο στον τοµέα του ντοπαρίσµατος στον
αθλητισµό, όσον αφορά τη χρήση αυξητικών ορµονών από αθλητές.

Επίσης, βάσει του Τετάρτου Προγράµµατος-Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης, πραγµατοποιήθηκε έρευνα στους ακόλουθους τοµείς:

- κοινωνικές δαπάνες και σχέση κόστους-ωφέλειας: το πρόγραµµα ειδικής
κοινωνικο-οικονοµικής έρευνας έδωσε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτηθεί η
ανάπτυξη µεθοδολογικών εργαλείων για την ανάλυση διαφόρων δεδοµένων,
όπως οι κοινωνικές δαπάνες και η σχέση κόστους-ωφέλειας των πολιτικών, για
την ανάλυση των διαφόρων εναλλακτικών δυνατοτήτων πολιτικής και για τη
δηµιουργία δικτύων επιστηµόνων από διαφορετικούς κλάδους, µε στόχο την
πραγµατοποίηση κοινωνικο-οικονοµικών αναλύσεων σχετικά µε τη χρήση
ναρκωτικών, τις συνέπειες και τις παρεµβάσεις.

-έλεγχοι στους δρόµους: τέθηκαν σε εφαρµογή δύο σχέδια έρευνας σχετικά µε τις
δοκιµασίες ελέγχου για την ανίχνευση της λήψης ναρκωτικών στο οδικό δίκτυο
(µε τίτλο ROSITA και CERTIFIED). Το σχέδιο Rosita εστιάζεται στις πλέον
εξελιγµένες µεθόδους και τα µέσα ανίχνευσης της παρουσίας ναρκωτικών και
φαρµάκων στα ούρα, το σάλιο και τον ιδρώτα, καθώς και στις επιχειρησιακές,
νοµικές και θεσµικές απαιτήσεις. Το σχέδιο CERTIFIED εστιάζεται σε
ψυχοσωµατικές µεθόδους ανίχνευσης της λήψης ναρκωτικών (αντιληπτικές και
κινητικές δεξιότητες). Τα σχέδια αυτά θα τεθούν σε εφαρµογή το έτος 2000.

Στο πλαίσιο του σχεδίου COST (ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας) το 1992 τέθηκε σε εφαρµογή ενέργεια
«αξιολόγησης της δράσης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών», για την
οποία υποβλήθηκε έκθεση αξιολόγησης τον Αύγουστο 1998. Επίσης, έχει αρχίσει
η κατάρτιση µελέτης µε τίτλο «Ποιοτικά και ηθικά ζητήµατα των παρεµβάσεων για
την καταπολέµηση της χρήσης ναρκωτικών στην Ευρώπη», η οποία
χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του σχεδίου COST.

Εκτός από µια κοινή πρωτοβουλία µε τις προεδρίες του Συµβουλίου της
Ολλανδίας και του Λουξεµβούργου, πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 16
Σεπτεµβρίου 1997, συνεδρίαση οµάδας υψηλού επιπέδου σχετικά µε τις
προτεραιότητες της έρευνας στον τοµέα των συνθετικών φαρµάκων, η οποία
καθόρισε τις προτεραιότητες της έρευνας σε αυτό τον τοµέα.

Το Πέµπτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τις
δραστηριότητες επίδειξης (1998-2002) δίνει ειδική έµφαση στην έρευνα που
σχετίζεται µε το ζήτηµα των ναρκωτικών, κυρίως στο πρόγραµµα «Ποιότητα ζωής
και διαχείριση των πόρων ζωής». Οι τοµείς προτεραιότητας αναφέρονται στο
κεφάλαιο IV.Β.3 του βασικού εγγράφου.
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2.5 Χορήγηση ενίσχυσης σε καλλιεργητές κάνναβης

Τον Ιούνιο 1998 το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1420/9828 που
τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 619/71 περί καθορισµού των γενικών
κανόνων χορηγήσεως της ενισχύσεως για τον λίνο και την κάνναβη. Η
τροποποίηση περιορίζει τη χορήγηση της ενίσχυσης µόνο στους καλλιεργητές
κάνναβης οι οποίοι έχουν συνάψει σύµβαση µε εγκεκριµένη µονάδα πρώτης
επεξεργασίας της κάνναβης ή µεταποιούν την κάνναβη σε άχυρο. Η ενίσχυση θα
χορηγείται µόνο αν το βάρος της THC (τετραϋδροκανναβινόλη) στο βάρος ενός
δείγµατος που διατηρείται σε σταθερό βάρος δεν υπερβαίνει:

- 0,3% για τους σκοπούς της χορήγησης ενίσχυσης µέχρι το έτος εµπορίας
2000-2001

- 0,2% για τους σκοπούς της χορήγησης ενίσχυσης για τα επόµενα έτη
εµπορίας.

ΙΙΙ. ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

3.1 Παράνοµη διοχέτευση πρόδροµων και ψυχοτρόπων ουσιών

Στον τοµέα του ελέγχου των πρόδροµων ουσιών, η Κοινότητα είναι υπεύθυνη να
προτείνει νοµοθεσία και να χαράζει πολιτική. Τα κράτη µέλη έχουν την ευθύνη να
εφαρµόζουν και τη νοµοθεσία και την πολιτική.

Στον τοµέα του ενδοκοινοτικού ελέγχου, η οδηγία 92/109/ΕΟΚ της 14ης

∆εκεµβρίου 1992, για την παρασκευή και την εµπορία ορισµένων ουσιών που
χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών, αποτελεί το νοµοθετικό πλαίσιο που εφαρµόζεται από τα κράτη µέλη.
Πραγµατοποιούνται στενές επαφές µε τις εµπορικές ενώσεις χηµικών προϊόντων,
µε στόχο τη βελτίωση της απαιτούµενης συνεργασίας για την ανταλλαγή
πληροφοριών όσον αφορά την παράνοµη διοχέτευση χηµικών πρόδροµων
ουσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα 1 της οδηγίας.

Αυτός ο µηχανισµός συνεργασίας ανάµεσα στις εµπορικές ενώσεις και τις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µπορεί να επεκταθεί και σε ουσίες που δεν
απαριθµούνται στο παράρτηµα 1 της οδηγίας, όταν εγκριθεί εντός του 1999 η
τροποποίηση της υφισταµένης νοµοθεσίας, προκειµένου να καλυφθούν
πρόδροµες ουσίες για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά29.

Στον τοµέα του ελέγχου του εξωτερικού εµπορίου χηµικών ουσιών, τα νοµικά
µέσα της Κοινότητας είναι: ο κανονισµός αριθ. 3677/90 του Συµβουλίου και ο
κανονισµός αριθ. 3769/92 της Επιτροπής µαζί µε ορισµένες συµφωνίες για τον
έλεγχο των πρόδροµων ουσιών, τις οποίες έχει συνάψει η Κοινότητα σε διµερή
βάση µε έξι χώρες της οργάνωσης αµερικανικών κρατών (ΟΑΚ). Επιπλέον, βάσει
αυτών των συµφωνιών, η Κοινότητα µπορεί να χορηγεί τεχνική βοήθεια για τον
έλεγχο των χηµικών ουσιών στις χώρες των Άνδεων (Βολιβία, Κολοµβία,
Ισηµερινός, Περού, Βενεζουέλα), τη Χιλή και το Μεξικό.

28 ΕΕ αριθ. L 190 της 4ης
Ιουλίου 1998

29 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την
οδηγία 92/109/ΕΟΚ (COM (1998) 22 τελικό της 21.01.98).
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Πραγµατοποιούνται τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων
ανάµεσα στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο της επιτροπής για τις
πρόδροµες ουσίες ναρκωτικών, δυνάµει του άρθρου 10 του κανονισµού αριθ.
3677/90 και της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ. Στις συνεδριάσεις αυτές συζητείται η
κοινοτική νοµοθεσία για τις πρόδροµες ουσίες και η εφαρµογή της από τα κράτη
µέλη. Γίνεται επίσης αξιολόγηση των κοινοτικών µέσων για τον έλεγχο των
πρόδροµων ουσιών. ∆εν έχει πραγµατοποιηθεί εξωτερική αξιολόγηση για την
αποτελεσµατικότητα αυτών των κοινοτικών µέσων.

Μια εντολή του Συµβουλίου, του Σεπτεµβρίου 1995, αποτελεί τη βάση των
διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιεί η Επιτροπή για τη σύναψη διµερών
συµφωνιών για τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών µε τις χώρες της ΟΑΚ. Οι εν
λόγω διαπραγµατεύσεις είχαν σαν αποτέλεσµα τη σύναψη οκτώ συµφωνιών µε:
(α) τις χώρες των Άνδεων (Βολιβία, Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού, Βενεζουέλα),
το ∆εκέµβριο 1995⋅ (β) το Μεξικό, τον Μάρτιο 1997⋅ (γ) τις ΗΠΑ, τον Μάϊο 1997⋅
(δ) τη Χιλή, το Νοέµβριο 1998. Έχουν γίνει διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες
MERCOSUR.

Τον Σεπτέµβριο 1993, µια εντολή του Συµβουλίου αποτέλεσε τη βάση για τις
διαπραγµατεύσεις της Επιτροπής για τη σύναψη συµφωνιών ελέγχου των
πρόδροµων ουσιών µε τις χώρες ASEAN. Πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις σε
επίπεδο υπηρεσιών µε την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την
Ταϊλάνδη.

Στο επίπεδο των Ηνωµένων Εθνών, η Κοινότητα έχει συµβάλει ενεργά σε
διάφορες συνεδριάσεις και διεθνείς διαπραγµατεύσεις για τον έλεγχο των
πρόδροµων ουσιών. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές αφορούσαν µεταξύ άλλων: (α)
τις συνόδους διαπραγµάτευσης της UNGASS για τα ναρκωτικά µε στόχο τη

σύναψη του Σχεδίου ∆ράσης για τις πρόδροµες ουσίες το 1997 και 1998⋅ (β) τις
ετήσιες συνόδους της επιτροπής για τις ναρκωτικές ουσίες (CND), στις οποίες

εξετάζονται τα ζητήµατα ελέγχου των πρόδροµων ουσιών⋅ (γ)
πραγµατοποιήθηκαν ορισµένα σεµινάρια από τον διεθνή οργανισµό ελέγχου των

ναρκωτικών (INCB) για τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών⋅ (δ) τις συνεδριάσεις
των υπευθύνων των εθνικών οργανισµών της Ευρώπης για την επιβολή της
νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά (HONLEA), που οργανώθηκαν από το πρόγραµµα
των Ηνωµένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών (UNDCP).

Η Επιτροπή και η υπηρεσία DEA των ΗΠΑ οργάνωσαν από κοινού ορισµένες
συνεδριάσεις στις οποίες συµµετείχαν οι µεγαλύτερες χώρες παραγωγής και
εµπορίας πρόδροµων ουσιών, µε στόχο να καθοριστούν κοινές κατευθυντήριες
γραµµές για την άτυπη και εθελοντική ανταλλαγή πληροφοριών (πολυµερής
πρωτοβουλία αναφοράς χηµικών ουσιών). Οι τελευταίες συνεδριάσεις
πραγµατοποιήθηκαν στην Πράγα (Φεβρουάριος 1997) και τη Λισσαβόνα
(Νοέµβριος 1997).

Την περίοδο 1994-1997, η Επιτροπή οργάνωσε σεµινάρια κατάρτισης, ήδη από
το 1994, που είχαν στόχο να εξοικειωθούν οι υπάλληλοι των κρατών µελών
καλύτερα µε το ζήτηµα του ελέγχου των πρόδροµων ουσιών. Το 1997, τα
σεµινάρια αυτά πραγµατοποιήθηκαν και σε εθνικό επίπεδο.
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Το 1994, η Επιτροπή δηµιούργησε την PREXCO ως πολύτιµη βάση δεδοµένων
για τις πρόδροµες ουσίες, µε στόχο να βοηθήσει τα κράτη µέλη να
δηµιουργήσουν τις κατάλληλες νοµοθετικές διαρθρώσεις για τον έλεγχο των
πρόδροµων ουσιών, επειδή αυτή η νέα δραστηριότητα καθαρά τεχνολογικού
περιεχοµένου ήταν τελείως νέα για πολλά κράτη µέλη. Μετά την έναρξη της
ισχύος του κανονισµού αριθ. 515/9730, η PREXCO έπαψε να είναι πλέον ένα
χρήσιµο εργαλείο. Εντούτοις, τα δεδοµένα της PREXCO θα διατηρηθούν στο
Σύστηµα Τελωνειακής Πληροφόρησης (ΣΤΠ), ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά
οι αρµόδιες υπηρεσίες των κρατών µελών.

3.2 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες

Η δεύτερη έκθεση της Επιτροπής, που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 1998, σχετικά µε
την εφαρµογή της οδηγίας για την αποτροπή της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες31 έχει υποβληθεί στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αναφέρει ότι
όλα τα κράτη µέλη έχουν θέσε σε εφαρµογή την οδηγία. Η µοναδική διαδικασία
κατά παραβάσεως που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά ανώνυµες καταθέσεις
ταµιευτηρίου στην Αυστρία. Η έκθεση κάνει σχετικά θετική αξιολόγηση της
επίπτωσης της οδηγίας. Εντούτοις, ένας από τους βασικούς στόχους της οδηγίας
έχει προληπτικό χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό είναι αδύνατο να αξιολογηθεί
το ύψος των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες των οποίων η
νοµιµοποίηση θα είχε αποτραπεί. Από την άλλη πλευρά, τα δεδοµένα για
ύποπτες συναλλαγές δείχνουν ότι ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας έχει ανταποκριθεί
αρκετά ικανοποιητικά στις ευθύνες του βάσει των διατάξεων της οδηγίας.

Πρέπει, ωστόσο, να ληφθούν ενισχυµένα µέτρα, όπως έχουν ζητήσει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Πρόγραµµα ∆ράσης κατά του οργανωµένου
εγκλήµατος. Έχουν ληφθεί µέτρα, κυρίως για να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας και σε µη χρηµατοπιστωτικούς τοµείς.

3.3 ∆ικαστική, τελωνειακή και αστυνοµική συνεργασία βάσει του Τίτλου VI της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

Από την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
συνεργασία στον τοµέα της καταπολέµησης της διακίνησης παράνοµων
ναρκωτικών είχε σαν αποτέλεσµα να εγκρίνουν τα κράτη µέλη έναν µεγάλο
αριθµό νοµικών µέσων βάσει του Τίτλου VI της ΣΕΕ. Τα µέσα αυτά
περιλαµβάνουν προγράµµατα κατάρτισης και ανταλλαγών υπαλλήλων αρµόδιων
για την επιβολή του νόµου. Από την έγκριση του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος έχουν τεθεί σε εφαρµογή πολλά
συγκεκριµένα µέτρα, βάσει των συστάσεων του Σχεδίου ∆ράσης. ∆εν έχει ακόµη
αξιολογηθεί η επίπτωση των νοµικών µέσων του Τίτλου VI. Πράγµατι, αυτά τα
νοµικά µέσα και τα προγράµµατα εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε εφαρµογή µόλις
πρόσφατα. Η Επιτροπή προτίθεται στο µέλλον να συµβάλλει στην
παρακολούθηση της εφαρµογής των µέσων και των προγραµµάτων βάσει του

30 Ο κανονισµός αυτός θέσπισε τη νοµική βάση του Συστήµατος Τελωνειακής Πληροφόρησης: µια
κεντρική κοινοτική βάση δεδοµένων που παρέχει στις διοικητικές αρχές των κρατών µελών τη
δυνατότητα να ανιχνεύουν και να ασκούν ποινική δίωξη για παραβάσεις σε τελωνειακά και
γεωργικά θέµατα, περιλαµβανοµένων των πρόδροµων ουσιών.
31 ΕΕ αριθ. 166 της 28.06.91
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Τίτλου VI. Η εξωτερική αξιολόγηση των προγραµµάτων του Τίτλου VI θα
πραγµατοποιηθεί το 1999.

3.3.1 Γενικό πλαίσιο συνεργασίας

• ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ :

Έκδοση

Οι διατάξεις των κρατών µελών σχετικά µε την έκδοση διέπονται από ορισµένες
διεθνείς συµφωνίες, ιδίως την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του 1957 για την έκδοση. Για
να διευκολυνθεί η εφαρµογή και να βελτιωθούν αυτές οι ρυθµίσεις, το 1995
εγκρίθηκε η Σύµβαση της ΕΕ για την απλουστευµένη διαδικασία έκδοσης µεταξύ
των κρατών µελών32 και ακολούθησε µία γενικότερου περιεχοµένου Σύµβαση για
την έκδοση του 199633. Η Σύµβαση του 1996 προβλέπει την έκδοση υπηκόων
κρατών µελών και, αν και παρέχεται στα κράτη µέλη η δυνατότητα εξαίρεσης από
αυτόν τον κανόνα µέσω δήλωσης, οι δηλώσεις αυτές έχουν χρονικό όριο και
υπόκεινται σε αναθεώρηση. Εν πάση περιπτώσει η εν λόγω Σύµβαση δεν έχει
τεθεί ακόµη σε ισχύ.

Αµοιβαία νοµική προστασία

Η αµοιβαία νοµική προστασία µεταξύ των κρατών µελών προβλέπεται κυρίως
από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί Αµοιβαίας Βοήθειας του 1959. Καταρτίζεται
σήµερα µια νέα Σύµβαση και πρωτόκολλο που θα διευκολύνει και θα βελτιώσει
τις διατάξεις αµοιβαίας βοήθειας της Σύµβασης του 1959 µεταξύ των κρατών
µελών. Η νέα Σύµβαση θα προβλέπει τις άµεσες επαφές ανάµεσα σε δικαστικές
αρχές και περιλαµβάνει ορισµένες διατάξεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες
σύγχρονων µεθόδων έρευνας και δίωξης, περιλαµβανοµένης της χρήσης
ελεγχόµενων παραδόσεων, παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών και συνδέσεων µε
βίντεο. Θα συνεχιστούν οι εργασίες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση άλλων ειδικών
µέτρων έρευνας στο πλαίσιο ενός επόµενου πρωτοκόλλου της Σύµβασης.

Ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας

Η κοινή δράση της ΕΕ της 29ης Ιουνίου 1998 για τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού
∆ικαστικού ∆ικτύου προβλέπει το πλαίσιο επαφών και ανταλλαγών εµπειριών
µεταξύ δικαστών, µε στόχο τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας ανάµεσα στα
κράτη µέλη34. Το δίκτυο δηµιουργήθηκε το 1998 και έχει δηµιουργήσει σηµεία
επαφής σε κάθε κράτος µέλος. Το δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα τακτικών
συνεδριάσεων των σηµείων επαφής και προβλέπει την επίκαιρη πληροφόρηση.
Τα σηµεία επαφής είναι διαθέσιµα στις δικαστικές αρχές της χώρας τους και
άλλων χωρών, για την ικανοποίηση των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας.

• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το γενικό πλαίσιο αστυνοµικής συνεργασίας διέπεται από την έγκριση της
Σύµβασης της 26ης Ιουλίου 1995 για τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Europol) η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου

32 ΕΕ αριθ. C 78 της 30.03.95
33ΕΕ αριθ. C 313 της 23.10.96
34ΕΕ αριθ. L 191 της 7.07.98
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199835. Μεγάλη σηµασία έχει η έγκριση της Κοινής ∆ράσης της 14ης Οκτωβρίου
1996 που δηµιουργεί το κοινό πλαίσιο των πρωτοβουλιών των κρατών µελών της
ΕΕ για τους αξιωµατικούς-συνδέσµους36. Το γενικό πλαίσιο αστυνοµικής
συνεργασίας ενισχύεται µέσω της δηµιουργίας και τήρησης ενός ευρετηρίου
ειδικών προσόντων, ικανοτήτων και γνώσεων στον τοµέα της
καταπολέµησης του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος, µε στόχο τη
διευκόλυνση της συνεργασίας των υπηρεσιών επιβολής του νόµου των κρατών
µελών37.

Η στενή συνεργασία ανάµεσα στις αστυνοµικές και τελωνειακές αρχές και ο
καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την
επιβολή της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά, µε στόχο να καταστεί η συνεργασία
τους αποτελεσµατικότερη, απετέλεσε αντικείµενο ψηφίσµατος του Συµβουλίου για
τις συµφωνίες αστυνοµικής / τελωνειακής συνεργασίας για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών, της 29ης Νοεµβρίου 199638.

Επιπλέον, η κοινή δράση του Συµβουλίου της 9ης Ιουνίου 1997 σχετικά µε τον
καθορισµό των κριτηρίων επιλογής στόχου, των µεθόδων επιλογής κλπ και
τη συλλογή πληροφοριών από τις τελωνειακές και αστυνοµικές υπηρεσίες, έχει
στόχο να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρησιµοποίηση των κριτηρίων και των
µεθόδων επιλογής και η συλλογή τελωνειακών και αστυνοµικών πληροφοριών
για την καταπολέµηση της διακίνησης ναρκωτικών39.

• ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η κοινή δράση του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε την
προσέγγιση των νοµοθεσιών και πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών της
ΕΕ για την καταπολέµηση της τοξικοµανίας και για την πρόληψη και
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών40, αποσκοπεί στην
ενδυνάµωση της συνεργασίας για την καταπολέµηση της τοξικοµανίας και την
προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών «για να καταστούν αµοιβαία συµβατές στον
βαθµό που απαιτείται για την πρόληψη και καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών στην Ένωση». Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να
καταβάλλουν προσπάθειες να καταστήσουν τις πρακτικές των αστυνοµικών,
τελωνειακών και δικαστικών υπηρεσιών τους περισσότερο συµβατές µεταξύ τους
και να εξασφαλίσουν ότι οι ποινές που επιβάλλονται βάσει του νοµοθετικού τους
συστήµατος για σοβαρές παραβάσεις διακίνησης ναρκωτικών είναι οι
αυστηρότερες ποινές που µπορεί να επιβληθούν για εγκλήµατα συγκρίσιµης
βαρύτητας.

Σε αυτό τον τελευταίο τοµέα, το Συµβούλιο ενέκρινε στις 20 ∆εκεµβρίου 1996
ψήφισµα περί του κολασµού σοβαρών περιπτώσεων λαθρεµπορίου
ναρκωτικών41, που επιβεβαιώνει ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν
ότι η εθνική νοµοθεσία τους προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινών
φυλάκισης για σοβαρά παραπτώµατα παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών που

35ΕΕ αριθ. C 316 της 27.11.95
36ΕΕ αριθ. L 62 της 20.03.95
37 ΕΕ αριθ. L 342/2 της 31.12.96
38 ΕΕ αριθ. C 375 της 12.12.96
39 ΕΕ αριθ. L 159 της 17.06.97
40 ΕΕ αριθ. L 342/6 της 31.12.96
41 ΕΕ αριθ. C 10 της 11.01.97
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εντάσσονται στο «φάσµα των αυστηρότερων ποινών φυλάκισης που µπορούν να
επιβάλλουν τα ποινικά δικαστήρια για εγκλήµατα παρόµοιας σοβαρότητας».

Σε πολλές περιπτώσεις, για να σηµειώσει επιτυχία η καταπολέµηση της
διακίνησης ναρκωτικών χρειάστηκε υψηλό επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα στις
υπηρεσίες επιβολής του νόµου και επιχειρηµατική οργάνωση. Για να εδραιώσει
τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις συνεργασίας ανάµεσα στις τελωνειακές αρχές και τις
επιχειρηµατικές οργανώσεις, το Συµβούλιο ενέκρινε στις 29 Νοεµβρίου 1996
κοινή δράση για συνεργασία42 που καλεί όλα τα κράτη µέλη να καταρτίσουν ή να
βελτιώσουν µνηµόνια συµφωνίας ανάµεσα στις τελωνειακές αρχές και σε
επιχειρήσεις.

Το Συµβούλιο αποφάσισε να δηµιουργήσει µηχανισµό για την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά µε την ανάλυση των χηµικών χαρακτηριστικών των
ναρκωτικών, µε την έγκριση της κοινής δράσης της 29ης Νοεµβρίου 199643. Η
Οµάδα Ναρκωτικών της Europol έχει ορισθεί ως αρµόδια αρχή για τη διαβίβαση
πληροφοριών από τα κράτη µέλη σχετικά µε τη χηµική σύνθεση των ναρκωτικών.

Στις 16 Ιουνίου 1997, το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή δράση σχετικά µε την
ανταλλαγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο των
νέων συνθετικών ναρκωτικών44 µε στόχο τη δηµιουργία ενός συστήµατος
έγκαιρης προειδοποίησης για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά, στο οποίο
συµµετέχουν τα κράτη µέλη, η Europol, το ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέχρι σήµερα, δύο νέα συνθετικά ναρκωτικά έχουν αποτελέσει αντικείµενο του
συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης, τα MBDB και 4-MTA. Πρέπει να υπάρξει
πλήρης αξιοποίηση αυτού του νέου µέσου, πριν να ληφθεί απόφαση για το αν
απαιτείται ένα ισχυρότερο µέσο.

3.3.2 Προγράµµατα βάσει του Τίτλου VI της ΣΕΕ

OISIN

Το πρόγραµµα OISIN θεσπίστηκε στο πλαίσιο της ΕΕ µε την κοινή δράση της
20.12.199645. Παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάµεσα
στις αστυνοµικές, τις τελωνειακές και τις άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόµου46

των κρατών µελών και για να αποκτήσουν οι αρχές αυτές καλύτερη γνώση των
µεθόδων εργασίας των αντίστοιχων υπηρεσιών στα άλλα κράτη µέλη.

Πολλά από τα σχέδια που χρηµατοδοτούνται από το OISIN σχετίζονται µε την
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, η οποία έχει
επανειληµµένα ανακηρυχθεί σε µέτρο πρώτης προτεραιότητας, όπως αυτές
ορίζονται από το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας του OISIN.
Ένα από τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του προγράµµατος είναι ότι οι
υπηρεσίες επιβολής του νόµου θα εξοικειωθούν καλύτερα µε τις µεθόδους
εργασίας των αντίστοιχων υπηρεσιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

42 ΕΕ αριθ. L 322 της 12.12.96
43 ΕΕ αριθ. L 322 της 12.12.96
44 ΕΕ αριθ. L 167 της 25.06.97
45 ΕΕ αριθ. L 007 της 10.01.97
46 Για τους σκοπούς του παρόντος προγράµµατος ως «υπηρεσίες επιβολής του νόµου»
εννοούνται όλοι οι δηµόσιοι φορείς των κρατών µελών που είναι αρµόδιοι βάσει της εθνικής
νοµοθεσίας για την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταπολέµηση εγκληµατικών ενεργειών.
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Για την επίτευξη των ανωτέρω, στηρίζονται οι ακόλουθες ενέργειες:

- παροχή κατάρτισης,
- ανταλλαγή προσωπικού και παροχή επιχειρησιακής πραγµατογνωµοσύνης,
- έρευνα, επιχειρησιακές µελέτες και αξιολόγηση,
- επιχειρησιακά σχέδια (περιλαµβανοµένων των οδηγιών και συνεδριάσεων

προφορικών αναφορών),
- ανταλλαγή πληροφοριών.

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι θα συνεχίσουµε να δίνουµε ιδιαίτερο βάρος στα
σχέδια στα οποία µπορούν να συµµετέχουν οι υποψήφιες για ένταξη χώρες,
σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ράσης 2000 της Επιτροπής και το άρθρο 7 παράγραφος
4 της κοινής δράσης του Συµβουλίου µε την οποία θεσπίστηκε το παρόν
πρόγραµµα, που αναφέρει ότι «στα σχέδια µπορούν να συµµετέχουν οι αρµόδιοι
φορείς των υποψήφιων χωρών, µε στόχο να εξοικειωθούν µε τα επιτεύγµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τοµέα και να συµβάλλουν στην προετοιµασία
τους για προσχώρηση, ή άλλων τρίτων χωρών, όταν αυτό εξυπηρετεί τους
στόχους των σχεδίων».

FALCONE

Στις 19 Μαρτίου 1998 το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε το
πολυετές πρόγραµµα Falcone σχετικά µε ανταλλαγή, κατάρτιση και συνεργασία
µε αποδέκτες τους αρµόδιους της δράσης κατά της οργανωµένης
εγκληµατικότητας47. Το πρόγραµµα αυτό εστιάζεται σε δραστηριότητες που
συµβάλλουν στην εφαρµογή και παρακολούθηση του Σχεδίου ∆ράσης για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, το οποίο εγκρίθηκε από το
Συµβούλιο στις 28 Απριλίου 1997.

Το πρόγραµµα Falcone έχει στόχο, µέσω µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης για
την πρόληψη και επιβολή του νόµου, να στηρίξει σχέδια προς όφελος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συµµετέχουν φορείς από περισσότερα από ένα
κράτη µέλη. Ειδικότερα, θα στηρίξει µέτρα και ανταλλαγές στον τοµέα της
κατάρτισης, την υλοποίηση κοινών σχεδίων για τη βελτίωση των ικανοτήτων και
επιχειρησιακών µεθόδων συνεργασίας για την καταπολέµηση της οργανωµένης
εγκληµατικότητας, έρευνες και µελέτες καθώς και άλλους τρόπους βελτίωσης των
ικανοτήτων, µε στόχο την ενδυνάµωση και τη διευκόλυνση της µάχης κατά του
οργανωµένου εγκλήµατος και της άρσης των εµποδίων που µπορεί να
υφίστανται στον τοµέα της συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη µέλη.

Τα µέτρα αυτά έχουν ως αποδέκτες τους υπεύθυνους για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος, κυρίως τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, τις
αστυνοµικές και τελωνειακές υπηρεσίες, δηµόσιους υπαλλήλους, φορολογικές
υπηρεσίες, αρχές υπεύθυνες για την επίβλεψη χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
και δηµόσιων προµηθειών, περιλαµβανοµένης της καταπολέµησης της απάτης
και της διαφθοράς, καθώς και εκπροσώπους επαγγελµατικών κλάδων που
µπορούν να συµµετέχουν στην εφαρµογή ορισµένων από τις συστάσεις του
Σχεδίου ∆ράσης, αλλά και τον ακαδηµαϊκό και επιστηµονικό κόσµο. Στα σχέδια
µπορούν να συµµετέχουν οι υπεύθυνοι φορείς των υποψήφιων χωρών, µε στόχο
να τους παρασχεθεί βοήθεια να προετοιµαστούν για την προσχώρηση, ή φορείς

47 ΕΕ αριθ. 099 της 31.03.98
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άλλων χωρών µη µελών, όταν η συµµετοχή τους εξυπηρετεί τους στόχους των
σχεδίων.

Τα σχέδια συνεργασίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών που
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος FALCONE πρέπει να
εστιάζονται στις διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν για την
αποτροπή και την καταπολέµηση δραστηριοτήτων των εγκληµατικών
οργανώσεων.

GROTIUS

Το πρόγραµµα Grotius θεσπίστηκε µε την κοινή δράση της 28ης Οκτωβρίου
199648 για τη θέσπιση προγράµµατος ενθάρρυνσης και ανταλλαγών
απευθυνόµενο στα συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα, µε στόχο να
βελτιωθεί η αµοιβαία γνώση για τα νοµικά και δικαστικά συστήµατα και να
διευκολυνθεί η δικαστική συνεργασία ανάµεσα στα κράτη µέλη. Το πρόγραµµα
θεσπίζει πλαίσιο για τις ενέργειες κατάρτισης, πληροφόρησης, µελέτης και
προγραµµάτων ανταλλαγών για άτοµα που ασκούν συναφή προς τη δικαιοσύνη
επαγγέλµατα.

3.4 ∆ραστηριότητες στο πλαίσιο της Σύµβασης Σένγκεν στον τοµέα των
παράνοµων ναρκωτικών

Τα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει τη Σύµβαση Σένγκεν έχουν λάβει διάφορα
αντισταθµιστικά µέτρα και αναπτύσσουν συνεργασία. Ιδιαίτερη σηµασία είχαν οι
δραστηριότητες της οµάδας εργασίας Σένγκεν για τα ναρκωτικά, της οποίας οι
πρωτοβουλίες και οι προτάσεις είχαν καλά αποτελέσµατα στην καταπολέµηση
των παράνοµων ναρκωτικών. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο
του Σένγκεν στα µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των εξωτερικών
συνοριακών ελέγχων και στην επέκταση της διασυνοριακής συνεργασίας για την
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών. Επίσης, πρέπει να δοθεί
έµφαση στην ενδυνάµωση της άµεσης και πρακτικής συνεργασίας ανάµεσα στις
αστυνοµικές και τελωνειακές αρχές και στα µέτρα εκείνα που αποσκοπούν στη
διευκόλυνση της δικαστικής βοήθειας και συνεργασίας ανάµεσα στις δικαστικές
αρχές.

Στον τοµέα του ελέγχου της ζήτησης ναρκωτικών, πρέπει να επισηµάνουµε τα
προβλεπόµενα από τη Σύµβαση Σένγκεν µέτρα που εγκρίθηκαν για την
παρακολούθηση του διασυνοριακού εµπορίου νόµιµων φαρµάκων. Το 1993
εγκρίθηκε η θέσπιση πιστοποιητικού για τη διέλευση των συνόρων µε φάρµακα
τα οποία απαιτούνται για θεραπευτική αγωγή. Το 1998 επικαιροποιήθηκε ο
κατάλογος των αρχών που είναι αρµόδιες για την έκδοση ή επικύρωση αυτού του
πιστοποιητικού.

48 ΕΕ αριθ. L 287 της 8.11.96
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IV. ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο

4.1 Συνεργασία Βορρά-Νότου

- Τα διάφορα µέσα και προγράµµατα

Η εφαρµογή της ΚΕΠΠΑ, η αυξανόµενη συνειδητοποίηση της απειλής των
ναρκωτικών και το Σχέδιο ∆ράσης 1995-1999 της ΕΕ συνέβαλαν στο να ενταθεί
σηµαντικότατα η δραστηριότητα της ΕΕ στον τοµέα της καταπολέµησης των
ναρκωτικών, τόσο στους διεθνείς οργανισµούς όσο και σε σχέση µε τις τρίτες
χώρες και ευρύτερες περιοχές.

Επειδή αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι ο επιµερισµός της ευθύνης
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα της
καταπολέµησης των ναρκωτικών, έχουν εισαχθεί ειδικές ρήτρες στις συµφωνίες
της ΕΕ µε τρίτες χώρες και ευρύτερες περιοχές. Στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, τα
ζητήµατα που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά αποτελούν πλέον το κυρίαρχο θέµα
του πολιτικού διαλόγου της ΕΕ µε πολλές χώρες και περιοχές. Αυτό αφορά ήδη
τις σχέσεις της ΕΕ µε τις ΧΚΑΕ, την Κύπρο, τη Ρωσία και τα άλλα ΝΑΚ, τις ΗΠΑ,
τις χώρες των Άνδεων, τις χώρες της Κεντρικής Αµερικής και της οµάδας του
Ρίου, τις περιοχές της Καραϊβικής, της δυτικής και νότιας Αφρικής και αποκτά όλο
και µεγαλύτερη σηµασία στις συνεδριάσεις των χωρών ASEM. Το 1998, η ΕΕ
ενέκρινε µηχανισµό συνεργασίας µε τις χώρες της Λατινικής Αµερικής και της
Καραϊβικής, οι πρώτες συνεδριάσεις των οποίων πραγµατοποιήθηκαν τον
Απρίλιο 1999. Όµως, η δράση στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, να ασκηθεί πίεση για να
υπάρξουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα, π.χ. µέσω διπλωµατικών διαβηµάτων,
ήταν ασήµαντη.

Τόσο στις διµερείς όσο και στις πολυµερείς συναντήσεις, εκφράζεται όλο και
περισσότερο η ισορροπηµένη και αποφασιστική προσέγγιση της Κοινότητας για
την καταπολέµηση των ναρκωτικών. Η πρόσφατη συµφωνία χρηµατοδότησης
την οποία υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Κοινότητα των Άνδεων, που
αποτελεί αποτέλεσµα του συνεχιζόµενου διαλόγου ανάµεσα στις δύο περιοχές,
αποδεικνύει καθαρά ότι η Κοινότητα, µέσω των θετικών µέτρων και του διαλόγου
µε δικαιούχες χώρες, στους τοµείς της εναρµόνισης της νοµοθεσίας, της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και των πρόδροµων
ουσιών, µπορεί να επιτύχει πολύ σηµαντικότερα αποτελέσµατα, σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα που θα είχε η µονοµερής εφαρµογή µέτρων. Με πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και ενίσχυση της Κοινότητας στάθηκε δυνατή η
κατάρτιση και εφαρµογή ενός συνεπούς και συντονισµένου Σχεδίου ∆ράσης στην
περιοχή της Καραϊβικής. Το 1999, η ΕΕ ενέκρινε ένα συνολικό Σχέδιο ∆ράσης για
τη Λατινική Αµερική, περιλαµβανοµένης της διαπεριφερειακής συνεργασίας µε
την Καραϊβική.

Η εµπορική πολιτική περιλαµβάνει ειδικό «καθεστώς για τα ναρκωτικά» που
παρέχεται βάσει του ΣΓΠ της ΕΚ στις χώρες των Άνδεων και της Κεντρικής
Αµερικής. Αυτό το σύστηµα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για
τις περισσότερες εξαγωγές που ενδιαφέρουν τις χώρες αυτές. Παρέχει, επίσης,
σηµαντικές δυνατότητες διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων των
δικαιούχων χωρών για την απεµπόληση της παραγωγής ναρκωτικών και για την
ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών απασχόλησης και εισοδήµατος. Οι εν λόγω
προτιµήσεις, που αρχικά χορηγήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του `90,
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ανανεώθηκαν, όταν οι δικαιούχες χώρες ανέλαβαν τη δέσµευση ότι θα
συνεχίσουν να εφαρµόζουν πολιτικές που θα στοχεύουν στην εξάλειψη των
ναρκωτικών και στην αειφόρο ανάπτυξη. Βάσει αξιολόγησης των επιπτώσεων
του ΣΓΠ στην καταπολέµηση των ναρκωτικών, η ισχύς του ΣΓΠ της ΕΕ για τον
γεωργικό τοµέα, το οποίο παρέχεται στις χώρες των Άνδεων και της Κεντρικής
Αµερικής, παρατάθηκε µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 και χορηγήθηκε επίσης για
πρώτη φορά στις χώρες της Κεντρικής Αµερικής ΣΓΠ για τον βιοµηχανικό τοµέα.
Οι πρόσφατες υπουργικές σύνοδοι, τόσο µε τις χώρες της Κεντρικής Αµερικής
όσο και µε τις χώρες των Άνδεων, επιβεβαίωσαν την πολιτική ορθότητα του
συστήµατος και τη µεγάλη σηµασία που δίνουν οι δικαιούχες χώρες σε αυτό το
µέσο.

- Τα κονδύλια του προϋπολογισµού

∆ιατίθενται σηµαντικοί χρηµατοδοτικοί πόροι για σχέδια καταπολέµησης των
ναρκωτικών στις αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτό αφορά τις χώρες ΑΚΕ και, χάρη
στο κονδύλιο του προϋπολογισµού για τη χρηµατοδοτική και τεχνική συνεργασία
µε τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, ένα σηµαντικό σχέδιο για την εναλλακτική
ανάπτυξη και στη Βολιβία (Chapare), το Περού (Pozuzo-Palcazu) και στην
Κολοµβία, καθώς και ένα πρόγραµµα δηµιουργίας περιφερειακών ικανοτήτων
στο νότιο τµήµα της Αφρικής.

Ένα άλλο σηµαντικό µέσο χρηµατοδότησης σχεδίων για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών στις αναπτυσσόµενες χώρες ήταν το κονδύλιο του κοινοτικού
προϋπολογισµού για τη συνεργασία Βορρά-Νότου στον τοµέα της
καταπολέµησης των ναρκωτικών. Τα µικρά διαθέσιµα ποσά βάσει αυτού του
κονδυλίου και ο µεγάλος αριθµός αιτήσεων χρηµατοδότησης είχαν σαν
αποτέλεσµα την επιλογή σχεδίων σχετικά µικρής εµβέλειας, µε καταλυτικό /
πειραµατικό χαρακτήρα. Οι χώρες της Μεσογείου, της Λατινικής Αµερικής, της
Ασίας και οι χώρες ΑΚΕ µπορούν να λάβουν η κάθε µία ποσό που µόλις
υπερβαίνει τα 2 εκατ. ECU ετησίως από το κονδύλιο της συνεργασίας Βορρά-
Νότου.

Τα µέχρι σήµερα αναλωθέντα ποσά έχουν διατεθεί για τη δηµιουργία θεσµικού
πλαισίου (κατάρτιση ρυθµιστικών σχεδίων), σε προσπάθειες για τη µείωση της
ζήτησης και σε δραστηριότητες για τη µείωση της προσφοράς. Όσον αφορά τη
µείωση της ζήτησης, οι περισσότερες προσπάθειες έχουν διοχετευθεί µέσω των
ΜΚΟ και καλύπτουν το φάσµα της πρόληψης – θεραπείας – αποκατάστασης και
θα στηρίξουν τη δηµιουργία ενός εθνικού παρατηρητηρίου για τα ναρκωτικά
(Βενεζουέλα). Οι προσπάθειες για τη µείωση της προσφοράς εστιάζονται κατά
κανόνα στην αποτροπή της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και της παράνοµης διοχέτευσης χηµικών πρόδροµων ουσιών και
λιγότερο σε µέτρα επιβολής του νόµου µε τη στενή έννοια του όρου.

- Εκτίµηση

Κάθε προσπάθεια αξιολόγησης της επιτυχίας των εξωτερικών προσπαθειών της
ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών πρέπει να βασίζεται σε δύο κριτήρια.
Πρώτον, στο µέγεθος της πρόκλησης που στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
οµολογήσουµε, είναι καταλυτικό. ∆εύτερον, στα διατιθέµενα µέσα τα οποία είναι
µεν γενναιόδωρα σε όρους εµπορικής πολιτικής, αλλά περιορισµένα όσον αφορά
τους χρηµατοδοτικούς πόρους. Επιπλέον, η αξιολόγηση της επιτυχίας πρέπει να
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αναγνωρίζει ότι η δράση της ΕΚ έχει αποκλειστικά συµπληρωµατικό χαρακτήρα
και, στην καλύτερη περίπτωση, καταλυτικό ρόλο για τις ενέργειες των δικαιούχων
χωρών. Από αυτή την διπλή σκοπιά, µπορεί να προβληθεί το επιχείρηµα ότι οι
προσπάθειες της ΕΚ είχαν σηµαντική επιτυχία.

4.2 Το πρόγραµµα πολλαπλών δικαιούχων για τα ναρκωτικά στο πλαίσιο του
Phare

Το πρόγραµµα είχε τις εξής επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή:

-Στον τοµέα της χάραξης πολιτικής: το πρόγραµµα (α) αύξησε την
ευαισθητοποίηση για τα ναρκωτικά στις ΧΚΑΕ και προώθησε τη χάραξη
διεπιστηµονικών και συντονισµένων πολιτικών για τα ναρκωτικά, (β) αύξησε την
ικανότητα των εξεταζόµενων χωρών να αναπτύσσουν συστήµατα και στρατηγικές
πληροφόρησης για τα ναρκωτικά, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του ΕΚΠΝΤ και
(γ) έδωσε µια ακριβέστερη εικόνα της κατάστασης στις ΧΚΑΕ, για τα µέτρα που
έχουν λάβει και για τις προτεραιότητες διαχείρισης της βοήθειας στον τοµέα των
ναρκωτικών.

-Στον τοµέα της µείωσης της ζήτησης ναρκωτικών: το πρόγραµµα (α) έδωσε
έµφαση στη σηµασία της µείωσης της ζήτησης ναρκωτικών, προκειµένου να
εξασφαλιστεί µια ισορροπηµένη προσέγγιση στις ΧΚΑΕ, (β) κατέστησε
περισσότερο κατανοητή τη σηµασία µιας πολυκλαδικής και ολοκληρωµένης
προσέγγισης για τη µείωση της ζήτησης, (γ) αύξησε τις ικανότητες των
επαγγελµατιών του τοµέα.

-Στον τοµέα της µείωσης της προσφοράς ναρκωτικών, το πρόγραµµα διευκόλυνε
την προσέγγιση των νοµοθεσιών και προτύπων στους τοµείς του ελέγχου των
πρόδροµων ουσιών και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.

Το 1996 πραγµατοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση του πρότυπου σχεδίου για τη
µείωση της ζήτησης ναρκωτικών, η οποία έκανε συστάσεις για το επόµενο στάδιο
του σχεδίου. Το 1997, πραγµατοποιήθηκε εξωτερική εκτίµηση από την υπηρεσία
παρακολούθησης και εκτίµησης (OMAS) για όλα τα προγράµµατα του 1992 και
1993. Η εκτίµηση αναγνώρισε το µέγεθος των δραστηριοτήτων που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράµµατος. Παρόλα αυτά, κατέληγε στο
συµπέρασµα ότι «τα προγράµµατα δεν έχουν ακόµη επιτύχει τους
επιδιωκόµενους στόχους», γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι τα
προγράµµατα έχουν θέσει ασαφείς και µη ρεαλιστικούς στόχους. Επισήµανε
επίσης το γεγονός ότι τα προγράµµατα δίνουν περισσότερο έµφαση στην
ανάπτυξη σχεδίων και λιγότερο στην επίτευξη σαφών στόχων ελέγχου των
ναρκωτικών. Τα αποτελέσµατα µιας εξωτερικής αξιολόγησης των προγραµµάτων
της περιόδου 1996/1997 προβλέπεται να είναι διαθέσιµα µέχρι τα τέλη 1999.

4.3 Η οµάδα εµπειρογνωµόνων της ευρωπαϊκής διάσκεψης για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών / οργανωµένης εγκληµατικότητας

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διάσκεψης συστάθηκε οµάδα εµπειρογνωµόνων οι
οποίοι έχουν ως αποστολή, µέσω της διασυνοριακής συνεργασίας, την από
κοινού καταπολέµηση της διαφθοράς, της οργανωµένης εγκληµατικότητας, της
παράνοµης διακίνησης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
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δραστηριότητες στην Ευρώπη. Βάσει της εργασίας της οµάδας αυτής, η
γερµανική προεδρία του Συµβουλίου συνέταξε σειρά συστάσεων που
καταδεικνύουν κυρίως την ανάγκη να περιλαµβάνει το Σχέδιο ∆ράσης της ΕΕ
κατά των ναρκωτικών (2000 – 2004) διατάξεις για τη χορήγηση των
απαιτούµενων πόρων σε µέτρα για την καταπολέµηση των ναρκωτικών στις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

4.4 Οι σχέσεις µε τις βιοµηχανικές χώρες

Στο πλαίσιο των σχέσεών µας µε τους βιοµηχανικούς εταίρους, η συνεργασία
στον τοµέα των ναρκωτικών έχει επικεντρωθεί στην ανταλλαγή δεδοµένων καθώς
και στη συνεργασία σε διάφορα προγράµµατα για περιοχές που πλήττονται
περισσότερο από προβλήµατα των ναρκωτικών. Το πρόβληµα της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών έχει αναγνωρισθεί και σε διµερές και σε πολυµερές
επίπεδο ως βασικός τοµέας συνεργασίας, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί και να
αναβαθµιστεί.

• ΗΠΑ

Η σηµαντικότερη συνεργασία έχει αναπτυχθεί µε τις ΗΠΑ. Βάσει του νέου
∆ιατλαντικού Προγράµµατος ∆ράσης (Ν∆Π∆) η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών έχει ενταθεί κατά τα τελευταία έτη. Στο πλαίσιο
αυτό, τον Μάϊο 1997 συνήφθη στη Χάγη διµερής συµφωνία µεταξύ των ΗΠΑ και
της ΕΕ για τον έλεγχο των χηµικών πρόδροµων ουσιών. Ένα άλλο αποτέλεσµα
της συνεργασίας ΕΕ / ΗΠΑ στο πλαίσιο του Ν∆Π∆ είναι το από κοινού
χρηµατοδοτούµενο περιφερειακό πρόγραµµα καταπολέµησης της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και η θαλάσσια συνεργασία στο πλαίσιο
του Προγράµµατος ∆ράσης στα νησιά Μπαρµπάντος. Η πρωτοβουλία της ΕΕ για
την καταπολέµηση των ναρκωτικών στην Καραϊβική έχει συµβάλει σηµαντικά στη
βελτίωση της συνεργασίας για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και του
οργανωµένου εγκλήµατος στην περιοχή. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν
να συνεχίσουν και να αναπτύξουν την υφιστάµενη συνεργασία στην Καραϊβική
και, εφόσον είναι δυνατό, να την επεκτείνουν και σε άλλες περιοχές, όπως της
Λατινικής Αµερικής, της Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας. Επιπλέον, οι σχέσεις
ΕΕ / ΗΠΑ επισφραγίζονται µε τη στενή συνεργασία ανάµεσα στις υπηρεσίες
επιβολής του νόµου των ΗΠΑ και της ΕΕ και µε τη συµµετοχή των ΗΠΑ στη
διεπιστηµονική οµάδα της ΕΕ για την καταπολέµηση της οργανωµένης
εγκληµατικότητας. Και οι δύο προσπάθειες θα συνεχιστούν κατά τα επόµενα
χρόνια.

• Καναδάς

Στις δεσµεύσεις των συµβαλλόµενων µερών του κοινού Σχεδίου ∆ράσης ΕΕ-
Καναδά, που υπεγράφη στις 17 ∆εκεµβρίου 1996, περιλαµβάνονταν η
συνεργασία για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της οµάδας του ∆ουβλίνου ως
άτυπου φορέα συντονισµού της διεθνούς βοήθειας στον τοµέα της
καταπολέµησης των ναρκωτικών, να καταβληθούν προσπάθειες να επιτευχθεί
συµφωνία στον τοµέα της εκτροπής του εµπορίου πρόδροµων χηµικών ουσιών
και να συντονιστούν τα προγράµµατα καταπολέµησης των ναρκωτικών στην
Καραϊβική και σε άλλες περιοχές του κόσµου (Αφρική). Οι συζητήσεις για τη
δυνατότητα σύναψης συµφωνίας για τις πρόδροµες ουσίες µε τον Καναδά
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πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1997, αλλά δεν έχει συναφθεί ακόµα
συµφωνία.

• Ιαπωνία

Κατά την υπουργική σύνοδο ΕΕ-Ιαπωνίας, τον Οκτώβριο 1998, αναγνωρίστηκε
ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή
εµπειριών και πληροφοριών ανάµεσα στα δύο µέρη. Ο πρώην Ιάπωνας
πρωθυπουργός συνέστησε επιτροπή, η οποία θα προωθήσει µέτρα για την
πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών. Η επιτροπή αυτή έχει ανακοινώσει µια
πενταετή στρατηγική για την πρόληψη της κατάχρησης ναρκωτικών, που θα
συµβάλει στον καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για τη λήψη
µεσοπρόθεσµων µέτρων σε αυτό τον τοµέα. Κατά τις συνόδους κορυφής ΕΕ-
Ιαπωνίας εκφράστηκε η πρόθεση καθιέρωσης διαλόγου σε αυτό τον τοµέα, ο
οποίος θα µπορούσε να εξελιχθεί σε τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο
πλαίσιο µιας οµάδας εµπειρογνωµόνων. Το γεγονός αυτό επισηµάνθηκε κυρίως
και στη διάσκεψη υπηρεσιών επιβολής του νόµου των ασιατικών χωρών στον
τοµέα των ναρκωτικών, που οργανώθηκε από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας τον
Φεβρουάριο 1999. Στη διάσκεψη αυτή έλαβαν µέρος αντιπρόσωποι της
Καµπότζης, της Κίνας, του Λάος, της Βιρµανίας, της Ταϊλάνδης, του Βιετνάµ, του
προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση των ναρκωτικών,
των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Η Οµάδα των Οκτώ (G8)

Σε πολυµερές επίπεδο, στη σύνοδο κορυφής του Μπέρµινγχαµ, τον Μάϊο 1998,
οι αρχηγοί κρατών της Οµάδας G8 χαιρέτησαν την ειδική σύνοδο της γενικής
συνέλευσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά (UNGASS) και επανέλαβαν τη δέσµευσή
τους να αναπτύξουν µια συνολική στρατηγική για την αντιµετώπιση όλων των
πτυχών του προβλήµατος των ναρκωτικών. Οι χώρες της Οµάδας G8
επαναβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους να συνεργαστούν και να αναλάβουν από
κοινού την ευθύνη στη διεθνή κοινότητα για την καταπολέµηση των παράνοµων
ναρκωτικών, περιλαµβανοµένης της ενισχυµένης συνεργασίας για τη µείωση της
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και χηµικών πρόδροµων ουσιών, να
αναλάβουν δράση για τη µείωση της ζήτησης στην οµάδα χωρών G8, η οποία θα
περιλαµβάνει πολιτικές για τη µείωση της τοξικοµανίας και για τη στήριξη µιας
συνολικής προσέγγισης για την εξάλειψη των παράνοµων καλλιεργειών. Η
Οµάδα των Οκτώ χωρών χαιρέτησε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του
προγράµµατος του ΟΗΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, οι οποίες
συνεπάγονται την προετοιµασία αξιόπιστων προγραµµάτων εναλλακτικής
ανάπτυξης και τον καθορισµό σηµείων αναφοράς εντός των υφισταµένων
ρυθµίσεων χρηµατοδότησης.

• Κίνα

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Η οικοδόµηση εκτενούς διαλόγου µε την Κίνα»
του Μαρτίου 1998, τονίζει την ανάγκη προώθησης ουσιαστικού διαλόγου και
ενθαρρύνει τη συνεργασία µε την Κίνα σε διάφορους τοµείς, περιλαµβανοµένης
της καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών.
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V. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μπορεί να γίνει η ακόλουθη συνολική αξιολόγηση:

- Εσωτερικές πολιτικές

Οι µέχρι σήµερα πολιτικές για την καταπολέµηση των ναρκωτικών δεν πέτυχαν
την εξάλειψη του προβλήµατος. Η εγκληµατική δραστηριότητα της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών και τα διαπραττόµενα παραπτώµατα για την εξασφάλιση
της προσωπικής δόσης ναρκωτικών εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό
πρόβληµα σε όλη την ΕΕ. Η λήψη σοβαρότερων µέτρων επιβολής του νόµου είχε
σαν αποτέλεσµα να συνωστίζονται στις φυλακές άτοµα που διαπράττουν
συνδεόµενες µε τα ναρκωτικά παραβάσεις. Για τον λόγο αυτό τα κράτη µέλη της
ΕΕ καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες και χορηγούν πόρους για την
εφαρµογή πολιτικών πρόληψης. Η εξάπλωση του AIDS συνέβαλε σηµαντικά
στην κατάρτιση σχεδίων που αποσκοπούν στη µείωση των κινδύνων οι οποίοι
συνδέονται µε την κατανάλωση ενέσιµων ναρκωτικών. Οι εν λόγω πολιτικές
πρόληψης αποδείχθηκαν αποτελεσµατικές. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η
σηµαντική περικοπή χρηµατοδότησης εκ µέρους των κρατών µελών για
δραστηριότητες κοινωνικής πολιτικής θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την
προσπάθεια για την ισόρροπη µείωση της προσφοράς και της ζήτησης.

Στον τοµέα της ποινικής δικαιοσύνης, τα κράτη µέλη καταβάλλουν εδώ και αρκετά
έτη προσπάθειες να εντάξουν στο σύστηµα επιβολής του νόµου ορισµένα µέτρα
που αποσκοπούν κυρίως στη µείωση της ζήτησης. Το πεδίο δράσης του
συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης (αστυνοµία, εισαγγελικές / ανακριτικές αρχές,
ποινική δίωξη και σωφρονιστικό σύστηµα) δεν περιορίζεται πλέον σε καθαρά
κατασταλτικά µέτρα. Τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν θέση σε λειτουργία
µηχανισµούς που αποσκοπούν στην ενηµέρωση και παροχή συµβουλών σε
άτοµα που έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις ναρκωτικών. Όλα τα κράτη µέλη
εφαρµόζουν διατάξεις που επιτρέπουν, υπό ορισµένες συνθήκες, εναλλακτικές
προς τη φυλάκιση δυνατότητες για άτοµα που καταδικάζονται για ναρκωτικά. Η
σύγκριση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων αναγκαστικής και εκούσιας
θεραπείας αποτελεί αντικείµενο µελετών αξιολόγησης, αλλά εξακολουθούν να
υπάρχουν διιστάµενες απόψεις για το θέµα αυτό.

- Εξωτερικές πολιτικές

Η ΕΕ έχει επιτύχει σηµαντική πρόοδο στον τοµέα της διεθνούς συνεργασίας για
την καταπολέµηση των ναρκωτικών. Έχει βελτιωθεί ο συντονισµός για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών σε αστυνοµικό επίπεδο καθώς και ο συντονισµός
των κοινών δραστηριοτήτων. Κοινές πρωτοβουλίες της ΕΕ έχουν θέσει τα
θεµέλια στενότερης συνεργασίας στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά και µε τρίτες
χώρες. Αυτές οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες είχαν σαν αποτέλεσµα την
επεξεργασία και έγκριση κοινών Σχεδίων ∆ράσης για την Καραϊβική, τη Λατινική
Αµερική και το νότιο τµήµα της αφρικανικής ηπείρου. Τα Σχέδια ∆ράσης
παρέχουν χρήσιµα εργαλεία για τον καλύτερο συντονισµό, ενώ παράλληλα
διασφαλίζουν τη συµπληρωµατικότητα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και
µε τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επικάλυψη της βοήθειας µεµονωµένων
χορηγών.
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Παράρτηµα ΙΙ

ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Βάσει των πληροφοριών που έχει συλλέξει το ΕΚΠΝΤ, συνάγεται ότι:

α) παρατηρείται γενική τάση διαφοροποίησης στον τοµέα της πρόληψης,
µέσω της εφαρµογής µιας διπλής στρατηγικής, η οποία αφορά τη γενική
παιδεία και την προστασία της υγείας µε αποδέκτη τον γενικό πληθυσµό,
που συµπληρώνεται µε τη λήψη ειδικών µέτρων τα οποία εστιάζονται στις
οµάδες ατόµων που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και αντιµετωπίζουν

κινδύνους⋅

β) η στήριξη των χρηστών ναρκωτικών στην Ευρώπη λαµβάνει όλο και
περισσότερο τη µορφή παροχής διαφοροποιηµένων εξατοµικευµένων
υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται ο συντονισµός των υφιστάµενων
υπηρεσιών και η βελτίωση των µηχανισµών συνεργασίας.

Στον τοµέα της πρόληψης δίνεται όλο και µεγαλύτερη έµφαση στην έναρξη
εφαρµογής εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε νεαρή ηλικία, ως µέσο δηµιουργίας
προστατευτικών µηχανισµών κατά της χρήσης ναρκωτικών στο µέλλον.
Εντούτοις, ελάχιστα είναι στην Ευρώπη τα συνολικά κοινοτικά προγράµµατα
πρόληψης. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στην Ευρώπη παρέχουν
αποδεικτικά στοιχεία ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, η αυτονοµία και η
ικανότητα αντίστασης στις πιέσεις αποτελούν καθοριστικούς προστατευτικούς
παράγοντες.

Τα σχέδια στα οποία συµµετέχουν ισότιµα άτοµα της ίδιας οµάδας έχει
αποδειχθεί ότι είναι χρήσιµο µέσο για την ενσωµάτωση της έγκαιρης πρόληψης
στις δραστηριότητες αναψυχής των νέων.

Αν και δεν έχει γίνει εκτενής αξιολόγηση των εκστρατειών των µέσων µαζικής
επικοινωνίας, ορισµένα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές µπορούν να συµβάλλουν στο
να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση.

Το Internet χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για τη διάδοση πληροφοριών.
Σε αυτό τον τοµέα το ΕΚΠΝΤ ασκεί σηµαντικό ρόλο, προσφέροντας υπηρεσίες
µέσω του Internet σε προγράµµατα και ειδικούς στον τοµέα της αξιολόγησης και
της αµοιβαίας ανταλλαγής εµπειριών.

Έγκαιρη παρέµβαση στις οµάδες κινδύνου: Σε όλη την ΕΕ αυξάνονται οι
προσπάθειες για τη µείωση των βλαβερών συνεπειών σε οµάδες ατόµων που
κάνουν χρήση του έκσταση και άλλων ναρκωτικών στους χώρους διασκέδασης.
Αυτή είναι µια ειδική ευρωπαϊκή προσέγγιση που παρέχει τη δυνατότητα ταχείας
ανάπτυξης ειδικών µεθόδων παρέµβασης σε τόπους χορού και διασκέδασης.
Εφαρµόζονται ειδικά µέτρα που περιέχουν την παροχή οδηγιών για το «ασφαλές
ξεφάντωµα», τη δωρεάν χορήγηση πόσιµου νερού, την εξασφάλιση χώρων
ηρεµίας, την παροχή πληροφοριών και συµβουλών καθώς και τη δηµιουργία
υποδοµής επιτόπου ανίχνευσης.
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Στρατηγικές επικοινωνίας µε τις οµάδες κινδύνου και η δηµιουργία
προϋποθέσεων αυτοπροστασίας και οµαδικής εργασίας επέτρεψαν την
πρόσβαση σε οµάδες «κινδύνου» και περιθωριοποιηµένων ατόµων, συχνά στο
πλαίσιο φυσικών δικτύων κοινωνικής στήριξης.

Οι στρατηγικές αυτές είχαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα και γιατί µετέβαλαν τη
στάση των ατόµων όσον αφορά την προστασία της υγείας τους και την έκθεσή
τους σε κίνδυνο, στο πλαίσιο µιας στρατηγικής περιορισµού της προκαλούµενης
φθοράς, και γιατί απέκτησαν πρόσβαση σε έγκαιρο στάδιο σε οµάδες ατόµων
που κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Πρόληψη µολυσµατικών ασθενειών: Η µείωση του αριθµού νέων κρουσµάτων
AIDS συνοδεύτηκε µε τη διαπίστωση της εξαιρετικά ανησυχητικής αύξησης των
κρουσµάτων ηπατίτιδας C σε άτοµα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών.
Τα µέτρα για τη µείωση της φθοράς έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στην
καταπολέµηση της εξάπλωσης του ιού HIV. Ένα σύνολο στρατηγικών, από τη
διατήρηση της χορήγησης µε ιατρική συνταγή υποκατάστατων όπως η µεθαδόνη,
τα προγράµµατα διανοµής συρίγγων και βελονών, οι υπηρεσίες εύκολης
πρόσβασης («low threshold») και οι εκπαιδευτικές και ενηµερωτικές εκστρατείες,
είχαν θετική επίπτωση σε ορισµένες χώρες της ΕΕ. Εντούτοις, δεν υπάρχουν
στοιχεία για το αν είχαν επίπτωση στη µετάδοση της ηπατίτιδας C ή για το αν
υπήρξαν αλλαγές στη σεξουαλική συµπεριφορά των χρηστών ναρκωτικών όσον
αφορά τη µετάδοση του ιού HIV. Προκαλεί επίσης ανησυχία η εξάπλωση της
φυµατίωσης στους χρήστες ναρκωτικών.

Προγράµµατα χορήγησης υποκατάστατων ουσιών και θεραπευτικά
προγράµµατα: Η αύξηση των προγραµµάτων χορήγησης υποκατάστατων σε
πολλές χώρες της ΕΕ συνοδεύτηκε µε την ανάγκη να υπάρξει συνέπεια στη
χορήγηση και να καταρτισθούν σαφείς δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσµάτων.
Αν και είναι αναγνωρισµένη η αποτελεσµατικότητα της µεθαδόνης σε όρους
υγείας και κοινωνικής ένταξης, η επέκταση της πρακτικής για θεραπεία µε
υποκατάστατα εγείρει ζητήµατα ποιοτικού ελέγχου.

Οι περιορισµοί της µεθαδόνης οδήγησαν στην εξερεύνηση ορισµένων
εναλλακτικών δυνατοτήτων –του LAAM, της βουπρενορφίνης (buprenorphine)
και της χορήγησης ηρωίνης µε ιατρική συνταγή. Όλες οι χώρες της ΕΕ
αναγνωρίζουν τη σηµασία ενός φάσµατος εναλλακτικών δυνατοτήτων
προσαρµοσµένων στις ατοµικές ανάγκες θεραπείας µε υποκατάστατες και
απαλλαγµένες από ναρκωτικές ουσίες, εκτός ιδρύµατος και κατ` οίκον. Είναι
επίσης ευρέως παραδεκτή η ανάγκη για ουσιαστική φροντίδα µετά την
αποθεραπεία και για συνεργασία ανάµεσα στους θεραπευτικούς φορείς και στους
φορείς παροχής γενικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Πολιτική στον τοµέα της ποινικής δικαιοσύνης: Εκτός από τον παραδοσιακό της
ρόλο στη µείωση της προσφοράς, η αστυνοµία συµµετέχει όλο και περισσότερο
στις προσπάθειες για τη µείωση της ζήτησης και σε εκπαιδευτικές ενέργειες
καθώς και σε στρατηγικές για τη στήριξη κοινοτικής δράσης. Όλα τα κράτη µέλη
της ΕΕ παρέχουν εναλλακτικές προς τη φυλάκιση δυνατότητες για άτοµα που
διαπράττουν εγκληµατικές ενέργειες σε σχέση µε τα ναρκωτικά, οι οποίες
βασίζονται στη µετάβαση από τη φυλάκιση στη διαδικασία αποτοξίνωσης ή της
ένταξης στην αγορά εργασίας.
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Ειδικές οµάδες στόχου: Ορισµένες χώρες έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να
υπάρξει ειδική προσέγγιση της πρόληψης µε βάση το είδος της ναρκωτικής
ουσίας, ενώ δηµιουργούνται όλο και περισσότερο σε όλη την Ευρώπη
δυνατότητες για την αντιµετώπιση ειδικών θεραπευτικών αναγκών των γυναικών
–µητρότητα, σεξουαλική βία και πορνεία. Ορισµένες χώρες έχουν προσπαθήσει
να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες τοξικοµανών µε ειδικά εθνικά και πολιτιστικά
χαρακτηριστικά. Τέλος, η παροχή φροντίδας σε παιδιά χρηστών αποκτά όλο και
σηµαντικότερη θέση στα προγράµµατα πρόληψης και θεραπείας.
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Παράρτηµα ΙΙΙ

ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Α. Επισκόπηση των οµοιοτήτων και διαφορών στη νοµοθεσία και τις
πρακτικές µεθόδους που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη της ΕΕ στον τοµέα
των ναρκωτικών

Η σύνθετη σχέση ανάµεσα στην κατάχρηση ναρκωτικών και στην εγκληµατική
συµπεριφορά και στις µεθόδους µείωσης και, ενδεχοµένως, εξάλειψης των
αρνητικών συνεπειών, αποτελεί αντικείµενο διαλόγου ανάµεσα στους αρµόδιους
για τη χάραξη πολιτικής και τους επιστήµονες. Ανάµεσα στις θέσεις αυτών των
δύο οµάδων δηµιουργείται συχνά πόλωση. Ο διάλογος αφορά επίσης ένα
σύνολο διαφόρων παραµέτρων του προβλήµατος, όπως οι κοινωνικοοικονοµικοί
παράγοντες (π.χ. παράνοµη παραγωγή, διακίνηση, οργανωµένο έγκληµα),
στάσεις και συµπεριφορές (π.χ. τρόπος ζωής), βιοϊατρικές επιπτώσεις των
ναρκωτικών, πολιτιστικοί και πολιτικοί παράγοντες. Η πολυπλοκότητα αυτή
καθιστά δύσκολη µια αντικειµενική και σαφή προσέγγιση του προβλήµατος.

Από το 1995, διασκέψεις και σεµινάρια που διοργανώνουν από κοινού η
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η προεδρία του Συµβουλίου έχουν
εντοπίσει τοµείς στους οποίους η στενότερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ είναι
απαραίτητη, ώστε να γίνει αποτελεσµατικότερη η καταπολέµηση των
ναρκωτικών. Από τις συναντήσεις αυτές έχει προκύψει ότι υπάρχει σηµαντικός
βαθµός εναρµόνισης ανάµεσα στις εθνικές νοµοθεσίες για τα ναρκωτικά στην ΕΕ,
εφόσον όλες είναι σύµφωνες µε τις συµβάσεις του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Η
πραγµατική ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας για τις πρόδροµες χηµικές
ουσίες και τη νοµιµοποίηση χρήµατος από παράνοµες δραστηριότητες παρέχει
επίσης ένα κοινό νοµικό πλαίσιο στα 15 κράτη µέλη.

Τα συµπεράσµατα αυτά49 δείχνουν, ωστόσο, ότι υπάρχουν διαφορές στο
επίπεδο των εθνικών νοµοθεσιών, οι οποίες κυρίως αφορούν:

- το ευρύ φάσµα των κυρώσεων που επιβάλλονται για τη διακίνηση και την

κατοχή ναρκωτικών⋅
- την προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση⋅
- τη διάκριση η οποία έχει εισαχθεί στη νοµοθεσία ορισµένων κρατών µελών

ανάµεσα στην κάνναβη και στα παράγωγά της, αφ` ενός, και στα άλλα
ναρκωτικά, αφ` ετέρου (που περιγράφονται µε πολλούς τρόπους), όσον
αφορά τον καθορισµό των αξιόποινων πράξεων και των ποινών / κυρώσεων
που επιβάλλονται για τη χρήση, την κατοχή και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η σηµασία αυτών των διαφορών περιορίζεται, αν εξετάσουµε τη σύγκλιση που
υπάρχει σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής από τις δικαστικές αρχές, όπως:

49 ∆ιάσκεψη για την πολιτική στον τοµέα των ναρκωτικών στην Ευρώπη (Βρυξέλλες, 7-8
∆εκεµβρίου 1995) και οµάδα εργασίας για την εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά
(25-26 Μαρτίου 1996). Συνοπτικές συζητήσεις και συµπεράσµατα. Το περιεχόµενο του φυλλαδίου
είναι διαθέσιµο στο Internet (θέση Europa της ΕΕ στο Internet).
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-προτιµώνται τα µέτρα ιατρικής ή κοινωνικής αντιµετώπισης σε σχέση µε
τις ποινές φυλάκισης, κυρίως για τους τοξικοµανείς που επιθυµούν να

υποβληθούν σε θεραπεία⋅
-σε περίπτωση περιστασιακής χρήσης χωρίς άλλους επιβαρυντικούς
παράγοντες, ο χρήστης ναρκωτικών πλαισιώνεται, καλείται να αποφύγει
στο µέλλον τη χρήση ναρκωτικών, του επιβάλλεται πρόστιµο ή υπόκειται

σε διοικητικές κυρώσεις⋅
-η φυλάκιση εξακολουθεί να αποτελεί κατασταλτικό παράγοντα, όταν

εµπλέκονται σηµαντικές ποσότητες ή επιβαρυντικοί παράγοντες⋅
-στην περίπτωση παραπτωµάτων που σχετίζονται µε την κάνναβη,
επιβάλλονται χαµηλότερες κυρώσεις⋅
-η παράνοµη διακίνηση τιµωρείται σοβαρά σε όλα τα κράτη µέλη⋅
-επιβάλλονται χαµηλότερες τιµές στους χρήστες-βαποράκια (χρήστες που
προµηθεύουν ναρκωτικά µόνο για να βγάλουν τη δόση τους).

Παρόλ` αυτά, ο µεγάλος βαθµός διακριτικής ευχέρειας που έχουν οι δικαστικές
αρχές ως προς την επιβολή των ποινών σηµαίνει ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές
όχι µόνον ανάµεσα στα κράτη µέλη, αλλά και ανάµεσα σε περιφέρειες του ίδιου
κράτους µέλους.

Βάσει της συγκριτικής µελέτης που κατάρτισε η Επιτροπή για την κοινή διάσκεψη
ΕΕ / ΕΚ / Προεδρίας και το σεµινάριο 1995/96, καταρτίστηκε µια
επικαιροποιηµένη συγκριτική µελέτη σχετικά µε τη νοµοθεσία στον τοµέα των
ναρκωτικών στην Ευρώπη για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Βιέννης. Στο µέλλον, το ΕΚΠΝΤ µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην
επικαιροποίηση αυτής της µελέτης.

Λαµβανοµένων υπόψη όλων αυτών των στοιχείων, µπορεί να συναχθεί το
συµπέρασµα ότι έχει εξασφαλιστεί ήδη σε µεγάλο βαθµό η εναρµόνιση της
νοµοθεσίας και ότι, προς το παρόν, η περαιτέρω εναρµόνιση των εθνικών
νοµοθεσιών δεν είναι εφικτός στόχος, εκτός αν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κάποιου
νοµικού κενού. Το κενό αυτό υπήρχε στην περίπτωση του ελέγχου των
συνθετικών ναρκωτικών και καλύφθηκε µε την έγκριση της κοινής δράσης της
16ης Ιουνίου 1997 σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών, για την αξιολόγηση
των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών50.

Πρέπει, ωστόσο, να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στη µείωση της ζήτησης
ναρκωτικών. Απαιτούνται µεγαλύτερες προσπάθειες και χρηµατοδοτικοί πόροι
για τις πολιτικές πρόληψης, εκπαίδευσης και αποκατάστασης στον τοµέα της
καταπολέµησης των ναρκωτικών, επειδή φαίνεται ότι ορισµένοι νέοι δεν
αντιλαµβάνονται τους κινδύνους από τη χρήση ναρκωτικών.

Πρέπει επίσης να υπάρξει αποτελεσµατική και πρακτική συνεργασία ανάµεσα
στις αστυνοµικές, δικαστικές και τελωνειακές αρχές των κρατών µελών.
Επιπλέον, πρέπει να δοθεί έµφαση στην εφαρµογή µιας διεπιστηµονικής και
εταιρικής προσέγγισης του προβλήµατος, µε ενεργό συµµετοχή όλων των
παραγόντων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο πόλεων.

Τα συµπεράσµατα αυτά έγιναν αποδεκτά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
∆ουβλίνου και πιο πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του

50 ΕΕ αριθ. 167 της 25.06.97



71

της 6ης Οκτωβρίου 1998 για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο πλαίσιο της ειδικής
συνόδου της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά (UNGASS)51.

Η κατάσταση στα κράτη µέλη της ΕΕ εξετάζεται πλέον τακτικά από το Συµβούλιο,
µετά την έγκριση της κοινής δράσης της 17ης ∆εκεµβρίου 1996 για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών και των πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών της
ΕΕ για την καταπολέµηση της τοξικοµανίας και την πρόληψη και καταπολέµηση
της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών52.

Το µέσο αυτό θα συµβάλει στον εντοπισµό των κοινών τάσεων και των διαφορών
στις νοµοθεσίες και στις πρακτικές και θα αποτελέσει τη βάση για την ανταλλαγή
πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Β. Χορήγηση ναρκωτικών ουσιών σε τοξικοµανείς µε ιατρική συνταγή

Ορισµένα επίκαιρα ζητήµατα που συνδέονται µε τα ναρκωτικά έχουν καλυφθεί
εκτενώς από τα µαζικά µέσα και πρέπει να παρουσιαστεί αντικειµενικά η
κατάσταση. Αυτό αφορά κυρίως το ειδικό θέµα της χορήγησης µε ιατρική συνταγή
ναρκωτικών ουσιών και κυρίως ηρωίνης σε τοξικοµανείς.

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η ενιαία σύµβαση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά του
1961, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο του 1972, αναγνωρίζει ότι η
ιατρική χρήση ναρκωτικών φαρµάκων εξακολουθεί να είναι απόλυτα αναγκαία για
την ανακούφιση από τον πόνο και ότι πρέπει να υπάρξει σχετική διάταξη που θα
διασφαλίζει τη διαθεσιµότητα ναρκωτικών ουσιών για παρόµοιους σκοπούς, ενώ
αναγνωρίζει ότι ο εθισµός σε ναρκωτικές ουσίες αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το
άτοµο.

Ζητείται από τα συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης του 1961 να λάβουν εκείνα τα
νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα που κρίνουν απαραίτητα, ώστε να περιοριστεί
αποκλειστικά σε ιατρικούς και επιστηµονικούς σκοπούς η παραγωγή,
παρασκευή, εξαγωγή, εισαγωγή, διανοµή, το εµπόριο, η χρήση και κατοχή
ναρκωτικών ουσιών. Οι διεθνείς συµβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών δεν
περιέχουν κανένα ορισµό της έκφρασης «για ιατρικούς και επιστηµονικούς
σκοπούς». Εφόσον κάθε συµβαλλόµενο µέρος των συµβάσεων µπορεί να
θεσπίσει τις δικές του διατάξεις εφαρµογής, είναι πιθανό τα διάφορα κράτη να
καταλήξουν σε διαφορετικά συµπεράσµατα ως προς το ποιοι είναι οι νόµιµοι
επιστηµονικοί και ιατρικοί σκοποί.

Μια επισκόπηση των υφισταµένων πρακτικών όσον αφορά τη συνταγογραφία
ναρκωτικών ουσιών στις διάφορες χώρες δείχνει ότι τα ναρκωτικά
συνταγογραφούνται για την αντιµετώπιση του µακροχρόνιου προβλήµατος της
χρόνιας τοξικοµανίας και για την αντιµετώπιση της απότοµης αύξησης της λήψης
ναρκωτικών µε ένεση. Η µεθαδόνη είναι το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο
υποκατάστατο για την εξάρτηση από τα οπιοειδή. Εντούτοις, η buprenorphine
(εµπορικό όνοµα Subutex) έχει µελετηθεί εδώ και πολλά έτη ως εν δυνάµει
χρήσιµο υποκατάστατο και έχει εισαχθεί στη θεραπεία εξαρτηµένων από οπιοειδή
στη Γαλλία και πιο πρόσφατα σε ορισµένα άλλα κράτη µέλη, περιλαµβανοµένου
του Ηνωµένου Βασιλείου και της Φινλανδίας.

51Έκθεση της κ. d` Ancona. Doc. Α4-0211/98
52 ΕΕ αριθ. 342 της 31.12.96⋅
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Η ηρωίνη χορηγείται µε ιατρική συνταγή σε τοξικοµανείς µόνο σε λίγες χώρες.
Εκτός από την Ελβετία, όπου εγκρίθηκε µε δηµοψήφισµα να συνεχιστεί η
χορήγηση ηρωίνης µε συνταγή µετά από το πειραµατικό στάδιο εφαρµογής, και
το Ηνωµένο Βασίλειο χορηγεί ηρωίνη µε συνταγή εδώ και έτη, αν και σε
µικρότερη κλίµακα. Η δυνατότητα χορήγησης ηρωίνης µε συνταγή στο Ηνωµένο
Βασίλειο περιορίζεται νοµικά σε ιατρούς που διαθέτουν ειδική άδεια από το
Υπουργείο Εσωτερικών για τον σκοπό αυτό. Και οι Κάτω Χώρες εφαρµόζουν
πειραµατικά τη χορήγηση ηρωίνης µε συνταγή υπό αυστηρό ιατρικό έλεγχο για
χρόνια τοξικοµανείς.
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Παράρτηµα ΙV

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 1998 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 53 ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1998

Εσωτερικό
Ειδικά κονδύλια για τα
ναρκωτικά

Β3-4302: Πρόγραµµα
κοινοτικής δράσης για την
πρόληψη της τοξικοµανίας
(1996-2000)

16 ενέργειες προτεραιότητας που θα εφαρµοσθούν µέχρι το έτος 2000,
συγκεντρωµένες σε δύο βασικές γραµµές του προϋπολογισµού: (α)
δεδοµένα, έρευνα και αξιολόγηση και (β) πληροφόρηση, εκπαίδευση και
κατάρτιση στον τοµέα της υγείας.

5 εκατ. ECU

B3-441: ΕΚΠΝΤ Στόχος του ΕΚΠΝΤ είναι να συµβάλλει στην εναρµόνιση του τρόπου
συλλογής δεδοµένων για τα ναρκωτικά σε επίπεδο ΕΕ. Τα εθνικά κέντρα
REITOX ασκούν καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία αυτού του δικτύου.

7,6 εκατ. ECU

53 Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων της βάσης δεδοµένων ΕΚ-REITOX
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Κονδύλια που δεν
αφορούν ειδικά τα
ναρκωτικά

Β3-1001: Socrates Η καταπολέµηση των ναρκωτικών δεν αποτελεί βασικό στοιχείο του
εκπαιδευτικού προγράµµατος Socrates και δεν προβλέπεται ειδική δράση
για τον σκοπό αυτό, αλλά µπορεί να επιλεγεί ως εκπαιδευτικό θέµα σε όλες
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και των ενεργειών στο εσωτερικό του
προγράµµατος.

±±±± 0,01 εκατ. ECU (1
σχέδιο)

Β3-1010 / Β3-1011: Οι
Νέοι για την Ευρώπη /
Ευρωπαϊκή Εθελοντική
Υπηρεσία

Η καταπολέµηση των ναρκωτικών δεν αποτελεί βασικό στοιχείο του
προγράµµατος «Οι νέοι για την Ευρώπη», αλλά είναι επιλέξιµη στο πλαίσιο
των εξής δραστηριοτήτων: διευκόλυνση της ανταλλαγής νέων, ενθάρρυνση
τοπικών ενεργειών και κυρίως δυνατότητα πρόσβασης των νέων µε ειδικές
ανάγκες.

Β3-1010: ± 0,19 εκατ.
ECU (30 σχέδια)
Β3-1011: ± 0,05 εκατ.
ECU (10 σχέδια)

Β3-1021: Leonardo da
Vinci

Η καταπολέµηση των ναρκωτικών δεν αποτελεί βασικό στοιχείο του
προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης Leonardo da Vinci, αλλά είναι
επιλέξιµη στο πλαίσιο µέτρων για την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού.

±±±± 0,3 εκατ. ECU (3
σχέδια)

Β6-7142: BIO-MED Στο πλαίσιο του Τέταρτου Προγράµµατος-Πλαίσιο Biomed 2
χρηµατοδοτήθηκαν πέντε ερευνητικά έργα µε συνολικό ποσό 2,9 εκατ. ECU.
Αφορούν τα εξής θέµατα: την ανάπτυξη µεθοδολογίας για την ανίχνευση της
λήψης αυξητικών ορµονών, την ανάλυση µηχανισµών χρόνιου άλγους, µε
στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών θεραπείας, τον υποδοχέα ντοπαµίνης D3
στην τοξικοµανία, το σύστηµα d-οπιούχων και τον ρόλο του στον εθισµό στα
ναρκωτικά κλπ. Τα σχέδια άρχισαν να εφαρµόζονται το 1996 και θα
ολοκληρωθούν στο τέλος του 1999.

1 εκατ. ECU (εκτίµηση
του προϋπολογισµού
1998 βάσει συνολικού
προϋπολογισµού 2,9
εκατ. ECU για περίοδο 3
ετών)

Β2-1422: Απασχόληση –
INTEGRA

Το 1998, µετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 1997,
χρηµατοδοτήθηκαν 230 σχέδια προϋπολογισµού 55 εκατ. ECU περίπου)
που είχαν ως στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας
περιθωριοποιηµένων οµάδων ατόµων, περιλαµβανοµένων τοξικοµανών. Τα
σχέδια εφαρµόζονται για περίοδο 3 ετών (1998-2000).

Εκτιµώµενος ετήσιος
προϋπολογισµός για το
1998 15-20 εκατ. ECU

Β5-800: Συνεργασία στον
τοµέα της ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων
(OISIN, FALCONE,
GROTIUS)

Το 1998, στους τοµείς της ∆ΕΥ, χρηµατοδοτήθηκαν από το πρόγραµµα
OISIN 18 σχέδια που αφορούν τα ναρκωτικά και τη διακίνηση (ενίσχυση της
συνεργασίας ανάµεσα στις υπηρεσίες επιβολής του νόµου). Το πρόγραµµα
FALCONE (συνεργασία κατά του οργανωµένου εγκλήµατος) χρηµατοδότησε
6 σχέδια και το GROTIUS (ενίσχυση της συνεργασίας ανάµεσα στα συναφή
προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα) χρηµατοδότησε ένα σχέδιο.

OISIN: 0,74 εκατ. ECU
FALCONE: 0,36 εκατ.
ECU
GROTIUS: 0,031 εκατ.
ECU
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Εξωτερικό
Ειδικά κονδύλια για τα
ναρκωτικά

Β7-6210: Συνεργασία
Βορρά-Νότου στον τοµέα
των ναρκωτικών και της
τοξικοµανίας

Αυτό το κονδύλιο επιτρέπει τη χρηµατοδότηση σχεδίων για τη µείωση της
ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι
πιστώσεις του 1998 κατανεµήθηκαν ισοµερώς (περίπου 2 εκατ. ECU για
κάθε µία από τις εξής περιοχές: Κεντρική και Λατινική Αµερική, Ασία,
Καραϊβική, Αφρική και περιοχή της Μεσογείου (περιλαµβανοµένων των
χωρών Μαγκρέµπ και Μασρέκ). Χορηγήθηκε περίπου 1 εκατ. ECU στην
περιοχή της Αφρικής.

8,9 εκατ. ECU

Β7-5000: PHARE:
πολυεθνικό πρόγραµµα
καταπολέµησης των
ναρκωτικών

Στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής, το πρόγραµµα 1998 έχει ως
πρωταρχικό στόχο να διευκολύνει τη σταδιακή έγκριση και εφαρµογή του
κεκτηµένου της ΕΕ στον τοµέα των ναρκωτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν
καθοριστεί οι εξής προτεραιότητες:
-η προσέγγιση των νοµοθεσιών και η λήψη µέτρων για τη δηµιουργία των
απαιτούµενων θεσµικών διαρθρώσεων, σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΕΕ,
-η ενίσχυση των διοικητικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων των αρµόδιων
αρχών να εφαρµόσουν το κεκτηµένο στον τοµέα των ναρκωτικών.

11 εκατ. ECU

Β7-520: TACIS Γενικό πρόγραµµα τελωνειακής συνεργασίας µε τα ΝΑΚ (συνολικός
προϋπολογισµός 1998 5,8 εκατ. ECU): ορισµένες δραστηριότητες αφορούν
άµεσα την ανίχνευση ναρκωτικών.
Πρόγραµµα για την κατασκευή, τον εξοπλισµό και την παροχή τεχνικής
βοήθειας σε 5 σηµεία διέλευσης συνόρων (συνολικός προϋπολογισµός
11,82 εκατ. ECU).
Πρόγραµµα στους τοµείς ∆ΕΥ που αφορά ειδικά ζητήµατα ναρκωτικών και
µετανάστευσης (συνολικός προϋπολογισµός 3 εκατ. ECU).

0,5 εκατ. ECU
(εκτίµηση)

1,34 εκατ. ECU
(εκτίµηση)

2,6 εκατ. ECU
(εκτίµηση)

Κονδύλια που δεν
αφορούν ειδικά τα

ναρκωτικά

Β7-3100: Χρηµατοδοτική
και τεχνική συνεργασία µε
τις αναπτυσσόµενες
χώρες της Λατινικής
Αµερικής

Θα χρηµατοδοτηθούν δύο σχέδια εναλλακτικής ανάπτυξης:
-Κολοµβία: αναβάθµιση του κολοµβιανού συστήµατος χαρτογράφησης των
παράνοµων καλλιεργειών,
-Περού: πρόγραµµα εναλλακτικής ανάπτυξης της περιοχής Pozuzu y
Palcazu.

8 εκατ. ECU σε περίοδο
4 ετών
28 εκατ. ECU σε
περίοδο 6 έτων

Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Το ΕΤΑ χορήγησε το 1998 ποσό 5,41 εκατ. ECU για σχέδια καταπολέµησης
των ναρκωτικών: το 21% του ποσού αυτού δαπανήθηκε στην περιοχή της
Αφρικής (∆υτική Αφρική, Ζάµπια, Μποτσουάνα) και το 79% στην Καραϊβική.

5,41 εκατ. ECU
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